UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO

GRASIELE MÁRCIA MAGRI GROSSI

ORDEM URBANA E ORDEM PÚBLICA NO
RIO DE JANEIRO OLÍMPICO

NITERÓI
2019

GRASIELE MÁRCIA MAGRI GROSSI

ORDEM URBANA E ORDEM PÚBLICA NO
RIO DE JANEIRO OLÍMPICO

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal Fluminense, como
requisito parcial à obtenção do título de Doutor
em Arquitetura e Urbanismo.

Orientadora:
Prof. Dra. Fernanda Ester Sánchez Garcia
Coorientador:
Prof. Dr. Pedro de Novais Lima Junior

NITERÓI
2019

Ficha catalográfica automática - SDC/BAU
Gerada com informações fornecidas pelo autor
G878o

Grossi, Grasiele Márcia Magri
Ordem urbana e ordem pública no Rio de Janeiro Olímpico /
Grasiele Márcia Magri Grossi ; Fernanda Ester Sánchez
Garcia, orientadora ; Pedro de Novais Lima Junior,
coorientador. Niterói, 2019.
271 f. : il.
Tese (doutorado)-Universidade Federal Fluminense, Niterói,
2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGAU.2019.d.08300359664
1. Planejamento Urbano. 2. Ordem pública. 3. Espaço
público. 4. Favela. 5. Produção intelectual. I. Sánchez
Garcia, Fernanda Ester, orientadora. II. Lima Junior, Pedro de
Novais, coorientador. III. Universidade Federal Fluminense.
Escola de Arquitetura e Urbanismo. IV. Título.
CDD -

Bibliotecária responsável: Valéria de Sá Silva - CRB7/4525

Aos meus pais, Almir e Eloisa

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho só foi possível graças ao apoio de diversas pessoas e
instituições, que direta ou indiretamente contribuíram para sua realização. É difícil
nomear a todos, sob risco de cometer injustiças, no entanto quero registrar meus
sinceros agradecimentos.
À minha orientadora, Fernanda Sánchez, cuja generosidade, estímulo e
confiança têm sido essenciais em minha trajetória de trabalho e de vida. Agradeço
pela parceria, amizade, paciência, reflexões, críticas, experiências compartilhadas e
por inspirar-me tanto.
Ao coorientador, Pedro Novais, que acompanha minha caminhada desde a
graduação, motivando-me a seguir pesquisando. Agradeço pelos comentários e
provocações, que contribuíram substancialmente para a qualidade deste trabalho.
Ao professor Manuel Delgado, por receber-me tão bem durante o período de
Doutorado Sanduíche na Universitat de Barcelona. Referência intelectual, suas
aulas,

orientações

e

generosas

contribuições

foram

essenciais

para

o

desenvolvimento teórico da tese.
À professora Sonia Ferraz, cujos questionamentos, comentários e sugestões
durante e após o Exame de Qualificação foram fundamentais para os rumos do
trabalho. Agradeço também pelo aceite em participar da banca de defesa da tese.
Deixo registrado, ainda, sua generosa contribuição ao compartilhar o banco de
dados da pesquisa Arquitetura da Violência/UFF, com a ajuda da pesquisadora
Evelyn Garcia.
Ao professor Lenin Pires, pela leitura atenta do texto e valiosas contribuições
durante o Exame de Qualificação. Agradeço também por ter aceitado participar da
banca final de defesa da tese.
À professora Maria Laís Pereira da Silva, por ter aceitado participar da banca
de defesa da tese. Suas aulas de Seminário de Tese III foram fundamentais para a
definição do objeto de pesquisa.
Ao professor Carlos Vainer, referência intelectual, por ter aceitado o convite
para participar da banca de defesa da tese.
Aos professores Regina Bienenstein e Gilmar Mascarenhas pelo aceite em
participar como suplentes da banca final de defesa.

Aos amigos do laboratório Globalização e Metrópole (GPDU/UFF) e aos
parceiros do IPPUR/UFRJ, cujos diálogos estabelecidos, pesquisas desenvolvidas,
eventos realizados e conversas animadas ajudaram no meu amadurecimento
intelectual e pessoal, contribuindo diretamente para a tese. Agradeço de modo
especial à Amanda Wanis, Audrey Iscaro e Bruna Guterman, pelas trocas, apoio e
amizade. E aos amigos queridos, Rosane Santos, pela parceria no laboratório, nos
artigos e na vida; e Marcus César, parceiro na produção de artigos e nas traduções.
Ao Daniel Brandão, pela ajuda e paciência na confecção dos mapas que
compõem a tese.
Aos entrevistados desta pesquisa, por compartilharem suas experiências.
Aos pesquisadores do GRECs/OACU/UB, por me receberem tão bem,
dividirem experiências, conhecimentos e tornarem minha estadia em Barcelona mais
alegre. Em especial, à Giuseppe Aricó, Mauricio Rendón, Horácio Espinosa e
Gabriela Navas; e aos amigos Carlos Crespo e Izabella Galera, pesquisadores
visitantes.
Aos colegas da turma de doutorado de 2015, pessoas muitos especiais, com
destaque aos amigos Flávio e Silvia.
Aos professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. De modo especial,
agradeço a Angela Carvalho, por sua solicitude e generosidade.
À CAPES, pelo apoio financeiro para a realização desta tese, através da
bolsa de estudos. Agradeço, ainda, pela concessão de bolsa de estudo no âmbito do
Programa de Doutorado Sanduiche no Exterior, que viabilizou o desenvolvimento de
parte de minha pesquisa em Barcelona.
A todos os meus familiares, que incentivaram e torceram pelo meu sucesso.
Aos meus pais, Almir e Eloisa, pelo amor, dedicação, paciência, confiança e apoio
irrestrito a mim dispensados. Por me ensinarem valores fundamentais, como
respeito ao próximo e tolerância, que andam escassos nos dias atuais. Por estarem
sempre ao meu lado, cuidando, rezando e torcendo por mim. E à minha irmã,
Isabela, pelo carinho, amizade, preocupação e apoio em todos os momentos.
Aos amigos queridos que me acompanham pelas jornadas da vida, pelo
estímulo, conversas motivadoras e compreensão nos momentos de ausência. Em
especial, à Érika, Ana Carolina e Nara. Aos amigos arquitetos e urbanistas Poliana
Gonçalves, Polyana Coelho, Viviane, Tiago, Alix, Mariana, Maria Fernanda, Camila e

Tatiana, pelas constantes provocações e lutas em defesa de cidades mais justas.
Ao Álvaro e a Catalina, por terem se tornado minha família em Barcelona.
Por fim, agradeço a Deus, por abençoar-me sempre e por inspirar minhas
palavras e ações.

RESUMO
O trabalho pretende relacionar ordem urbana e ordem pública como formas de
controle socioespacial nas cidades. Com base na identificação de um contexto de
ajustes no espaço urbano e social do Rio de Janeiro, busca-se compreender as
recentes políticas de ordem e segurança pública implantadas na cidade em sua
relação com as transformações urbanísticas para as Olimpíadas de 2016. A imagem
da cidade do Rio de Janeiro está assentada na dualidade entre as representações
de um lugar maravilhoso, mas também desordenado e perigoso. Durante a
preparação da cidade para receber megaeventos esportivos, a reconfiguração dessa
imagem se tornou elemento essencial para a construção da chamada Cidade
Olímpica. Dessa forma, as ações de ordenamento lançadas nos espaços públicos e
favelas da cidade são interpretadas nesta pesquisa como estratégias de controle
seletivo, que pretenderam afastar as representações negativas e assegurar os
interesses de atores públicos e privados envolvidos com o novo projeto de cidade.
Busca-se demonstrar como a aplicação de medidas de contenção social junto à
promoção de projetos de urbanização de caráter excludente contribuíram para
acentuar a desigualdade na metrópole.
Palavras-chave: Ordem pública, ordem urbanística, planejamento olímpico, espaço
público, favelas.

ABSTRACT
This work intends to relate urban order and public order as forms of social and spatial
control in cities. In a context of adjustments in the urban and social space of Rio de
Janeiro, it aims to understand the recent policies of order and public safety implanted
in the city along with the urban transformations for the 2016 Olympics. Knowing that
Rio de Janeiro's image settles on a dual representation, of a wonderful place, but
also of disorder and danger, during the city's preparation for the sports mega events,
the resetting of its image became an essential element to the so-called Olympic City.
This research interprets the planning actions for Rio’s public spaces and favelas as
strategies of selective control, which sought to hide Rio's negative representations
and safeguard the interests of public and private actors implicated in a new city
project. It also seeks to demonstrate how measures of social containment next to
exclusionary urbanization projects contributed to stress the inequality in this
metropolis.
Keywords: public order, urban order, Olympic planning, public space, favela.
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INTRODUÇÃO

A cidade do Rio de Janeiro se destaca de formas diversas no panorama
nacional e internacional. Se, por um lado, é deslumbrante por suas paisagens
naturais, belas praias, riquezas culturais e históricas, por outro, é marcada por um
quadro de desigualdades profundas, inscritas em seu espaço físico e social, e
traduzidas nas formas precárias de sobrevivência na metrópole e nos números
expressivos da violência, que amedronta moradores e turistas.
Centro colonial e, posteriormente, capital do Império e da República
brasileira, o Rio de Janeiro sofreu durante os anos várias transformações em sua
estrutura física, voltadas para a construção de uma imagem de cidade ordenada,
civilizada,

bela

consideradas

e

saneada,

como

segundo

modalidade

de

moldes
afirmação

europeus.
de

uma

As

intervenções,

nova

dimensão

político/simbólica nos rumos do progresso, serviram como base para a construção
do espaço físico e social: assim podem ser lidos o plano de modernização e
higienização de Pereira Passos, a proposta de remodelação urbana segundo os
interesses da burguesia industrial no Plano Agache ou o caráter desenvolvimentista
do Plano Doxiadis. Os discursos da ordem, da modernização e da renovação
estética serviram como base para apresentar uma nova forma de uso e fruição do
espaço, em direção aos interesses das classes dominantes.
Apesar das constantes tentativas de introdução de parâmetros de ordenação
socioespacial, o Rio de Janeiro chegou ao século XXI como cidade/metrópole
caracterizada por desigualdades abissais. De modo geral, as vertentes de expansão
urbana foram marcadas durante os anos por processos segregacionistas de
construção do espaço urbano, que confirmam a violenta política colonial da exclusão
e compartimentalização daqueles considerados como não-civilizados (LAOMONTES, 2014).

Assim, a Zona Norte é ocupada por camadas populares e

instalações de áreas industriais; a Zona Sul, com farta rede de transporte e
infraestrutura, é identificada como região das elites; a região central é polo
administrativo comercial e de serviços, mas também marcada pela degradação de
sua estrutura física e pela ocupação por famílias de baixa renda; e a Zona Oeste,
vetor mais recente de expansão, inclui bairros ocupados por classes médias e altas
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e bairros menos infraestruturados, ocupados por pessoas de menor renda. As
favelas acompanharam o processo de evolução urbana, surgindo nos interstícios do
espaço construído como alternativa de moradia para a população pobre (SILVA,
2005, RIBEIRO, 1996). A ausência de projetos abrangentes para o enfrentamento
das questões sociais, junto a um processo excludente de expansão urbana,
culminou no quadro atual de desigualdades, no qual a omissão do poder público
aliada à ação do mercado, respondem pelo aumento da pobreza, do trabalho
informal e dos conflitos sociais na cidade.
A partir dessa realidade complexa e multifacetada, ganha destaque na
mídia, nos discursos políticos e na opinião pública uma visão do Rio de Janeiro
como cidade caótica, desordenada e perigosa, que carece de medidas urgentes a
fim de tornar-se uma urbe segura e ordenada, ideias que adquirem projeção dentro
do processo recente de transformação da cidade, motivado por grandes eventos
esportivos.
Com base na identificação de um contexto de ajustes no espaço urbano e
social do Rio de Janeiro, a presente pesquisa parte da seguinte hipótese: a partir de
uma leitura do Rio de Janeiro como cidade caracterizada pela desordem e pela
violência, o Estado define novas demandas de “ordem” (urbanística e ordem pública)
junto a um quadro de referência, narrativo e de ação socioespacial, fundamentais
para a afirmação de um projeto de cidade alinhado ao neoliberalismo, no contexto
dos megaeventos esportivos.
Os esforços para o (re)ordenamento do Rio encontram-se, nesta
perspectiva, alinhados a uma conjuntura ampla e precisa, de aguçamento dos
aparatos de repressão social e de controle das formas urbanas, a serviço da “Cidade
Olímpica”. A compreensão da amplitude dessa conjuntura passa pela identificação
de sujeitos e processos transescalares, que demarcam as condições históricas de
emergência e de afirmação de tal projeto de cidade. Identifica-se, também, uma
conjuntura específica, que guarda múltiplas relações com a conjuntura ampla, mas
que tem contornos próprios, precisos, relacionados à coalizão dominante, na marcha
feroz de seus sujeitos na direção dos Jogos.
A defesa da ordem e da segurança ganha centralidade num contexto
marcado pelo avanço do capitalismo de acumulação flexível, num novo ciclo de
neoliberalização. Apoiado na defesa da globalização, no desenvolvimento de novas
tecnologias e meios de comunicação, na descentralização dos processos de
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produção e na flexibilização do trabalho, a ação dos capitais globais (empresas
multinacionais com interesses localizados) passa a dirigir a sociedade e a economia.
A atuação dos Estados se volta para a preparação de um ambiente próspero à ação
dos capitais (na busca por investimentos) e se torna omissa em relação aos
interesses populares (SANTOS, 2011). Com isso, ocorre um processo de contenção
dos gastos com as políticas públicas que, somado à precarização do mercado de
trabalho e ao desemprego, conduz ao aumento da pobreza e da desigualdade. Para
lidar com essa população pobre e desfuncionalizada (excluída dos circuitos de
produção e consumo) aprofunda-se um Estado penal, que atua por meio da
aplicação da lei e da ordem.
Longe de encarar a natureza política, econômica e social de tais problemas,
os “males urbanos”, ou seja, a miséria, a mendicância, as drogas, a “vadiagem”, a
população sem-teto, a prostituição de rua, os imigrantes, os refugiados, as gangues
de jovens, os vendedores ambulantes, os “flanelinhas”, os “pivetes” e outros tipos
considerados desordeiros e perigosos, passam a ser atacados pelas novas políticas
de repressão.
No Rio de Janeiro, as marcas de um processo fragmentado de
modernização, somado ao “acúmulo social da violência” (MISSE, 2008), à economia
informal como forma de sobrevivência, às disparidades socioespaciais e a um
relativo vazio simbólico na representação da cidade – que perdeu seu título de
capital federal em 1960, apesar de ter recebido grande quantidade de investimentos
financeiros federais até a década de 1980 – passou a exigir ajustes no seu processo
de desenvolvimento, a partir de uma visão que buscava tornar a cidade competitiva
e ordenada, como forma de reposicioná-la no nível mundial e resgatar o brio de seus
citadinos.
Na década de 1990 as políticas neoliberais, em novo ciclo, tomaram corpo
na administração da cidade do Rio de Janeiro e apostaram em uma nova vocação. A
“Cidade Maravilhosa” tornar-se-ia cidade dos megaeventos, a fim de afirmar sua
posição no contexto nacional e internacional, como cidade global, moderna e capaz
de atrair investidores e turistas. Essa perspectiva de desenvolvimento se alinhou à
nova agenda de planejamento urbano neoliberal colocada para as cidades, no bojo
da experiência de Barcelona e das transformações para os Jogos Olímpicos de
1992, que se tornaram paradigmáticos como modo de “fazer cidade”. A empreitada
então iniciada, que também se tornou meta das políticas públicas brasileiras,
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consolidou-se mediante as parcerias entre atores públicos e privados e rendeu frutos
nas décadas seguintes. O Rio de Janeiro foi eleito sede dos Jogos Pan-Americanos
de 2007 e, logo adiante, o Brasil conquistou o direito de sediar dois dos maiores
eventos esportivos do planeta: a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de
Verão de 2016, no Rio de Janeiro, vindo a cristalizar, assim, a chamada “era
olímpica” (VAINER, et al., 2016a).
A partir da vitória para sediar tais eventos, ocorreu um momento de euforia,
produzido também pelas campanhas midiáticas vinculadas à coalizão dominante:

Isto é, 04 de junho de 2011.
Disponível em: http://istoe.com.br /140274_RIO+UMA+CIDADE+EM+TRANSFORMACAO/.
Acesso em 02/06/2017.

Propagada pelas administrações públicas municipais, estaduais e federais, e
endossadas pelos meios de comunicação, os moradores e visitantes do Rio de
Janeiro puderam experimentar, de diferentes formas, a construção da chamada
Cidade Olímpica. Foi firmada a promessa de transformação da cidade por meio das
intervenções olímpicas e a defesa de seu legado, como possibilidades para a
construção de uma cidade mais integrada e mais justa, como foi afirmado pelo então
prefeito da cidade, Eduardo Paes, em diversas ocasiões1.
A construção de um projeto de modernização do Rio alicerçado por
intermédio de tais eventos exigiu, então, o ajuste do espaço urbano segundo as
demandas das entidades organizadoras, a Federação de Futebol Internacional
Associado (FIFA) e o Comitê Olímpico Internacional (COI). Essas ações se somaram
aos interesses dos agentes públicos e privados, que aproveitaram desse momento,

Como exemplo: “A Olimpíada sempre foi para nós uma forma de integrar a cidade, de tornar a cidade
mais igual, mais justa”. Eduardo Paes em entrevista ao portal de notícias G1, em 05/08/2015. Disponível
em:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2015/08/olimpiada-serviu-para-tornarcidade-mais-integrada-e-mais-justa-diz-paes.html, acesso em18/03/2018.
1
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pautado pelo que é considerado como urgência, para levar adiante projetos de
poder, com ganhos econômicos e políticos.
Assim, durante os anos de preparação para os eventos, procedeu-se a uma
série de intervenções, tais como: instalação de equipamentos esportivos e de apoio,
equipamentos culturais, obras de infraestrutura urbana, redes de mobilidade, redes
de comunicação e investimentos em segurança pública.
A questão da segurança se tornou essencial para o sucesso de grandes
eventos esportivos. Por conseguinte, ocorreu no Rio de Janeiro um aprofundamento
das políticas de lei e ordem. Seu propósito era estabelecer controle sobre
determinadas áreas, de modo a construir um quadro positivo da cidade a ser
apresentada, apagando da cena urbana suas representações negativas, vinculadas
à desordem e ao perigo.
A fim de atender a tais demandas e vender ao mundo uma imagem bela e
pacificada da cidade, foram implementadas políticas de ordem pública em porções
específicas da cidade, promovendo o controle e a vigilância de espaços
considerados perigosos e desordenados. Para determinadas favelas, sobretudo
aquelas localizadas nos entornos dos equipamentos olímpicos, em bairros nobres e
regiões de interesse do capital imobiliário, foi implantado o programa estadual de
Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Para o espaço público, o poder municipal
instituiu a Secretaria Especial de Ordem Pública e implantou ações como o Choque
de Ordem e a instalação de Unidades de Ordem Pública (UOP). Mais recentemente,
institui-se uma nova modalidade de patrulhamento sobre o espaço público de
determinados bairros da cidade, mediante o programa Segurança Presente, parceria
entre entidades privadas – a Federação do Comércio do Rio de Janeiro
(Fecomércio), o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAC) – o Município e o Estado do Rio de Janeiro.
Nesse sentido, a afirmação da imagem da Cidade Maravilhosa, tornada
Cidade Olímpica, e a eliminação de suas representações negativas foi reforçada
pela mídia durante o período de preparação da cidade para receber os megaeventos
esportivos. Por um lado, os meios de comunicação buscaram produzir notícias
relacionadas ao ganho de visibilidade da cidade, ao orgulho do “carioca”, à aparente
prosperidade econômica e à possibilidade de “resgate” de seu espaço urbano por
meio das intervenções olímpicas. Por outro, buscaram retratar os casos de violência
e de desordem que não mais combinavam com a nova imagem da cidade, na
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cobrança por soluções e na legitimação dos projetos de segurança pública. A UPP
foi recebida de forma positiva pela opinião pública e durante seus anos iniciais de
funcionamento, os índices de criminalidade indicavam o recuo da violência na
cidade. Na eleição para o governo do Estado, as UPPs constituíram pauta central e
o programa ajudou diretamente a eleger o titular do Executivo. Da mesma forma
foram bem recebidas as políticas público-privadas de ordenamento para o espaço
público na contenção do “caos” urbano e das irregularidades.
O trabalho pretende analisar as recentes ações de ajustes na ordem
urbanística e na ordem pública do Rio de Janeiro, considerando-as como estratégias
complementares a fim de estabelecer controle socioespacial e moldar a imagem da
Cidade Olímpica. Serão analisados os espaços “desordenados” nos quais as
principais ações de ordenamento foram aplicadas, ou seja, os espaços públicos e as
favelas, de forma a entender a relação entre as propostas de urbanização junto a um
conjunto de medidas de contenção social.
Os principais objetivos identificados pela pesquisa são:
• compreender as políticas de ordem e segurança pública implantadas na
cidade do Rio de Janeiro em sua relação com as transformações
urbanísticas para os Jogos Rio 2016;
• situar tais ações de ordenamento dentro de uma conjuntura ampliada,
relacionada a um novo ciclo do capitalismo neoliberal, cujos aparatos de
controle socioespacial foram transportados para a cena urbana carioca;
• identificar os principais discursos e ações que constituem os imaginários
sobre a percepção da desordem no Rio de Janeiro;
• caracterizar o processo de ordenamento urbano implantado na cidade do
Rio de Janeiro no contexto olímpico, identificando as principais ações,
ideologias e interesses contidas no plano.
• Investigar os recentes programas de ordem e segurança pública
implantados em sua relação como espaço urbano, buscando entender o
porquê de terem sido ativados, quais os discursos adotados, como atuam,
sobre quem, onde, dentre outros;
A mobilização do par ordem pública e ordem urbana como forma de controle
socioespacial e efetivação de um projeto de poder não é algo novo e nem exclusivo
do Rio de Janeiro. A ordem social imposta pelas ações daqueles que estão no poder
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é determinada pela aplicação de um conjunto de técnicas de controle sobre os
corpos, as mentes e os espaços. O urbanismo enquanto disciplina opera por meio
de ideologias e matrizes de pensamento, buscando dar forma à cidade e controlar a
vida urbana real sem o cuidado de compreendê-la em sua complexidade e
contradições. A ordem pública, com suas ações mais ou menos repressivas, busca
alinhar os indivíduos destoantes na direção das normas, do acordo interacional e do
consenso e, caso isso não seja possível, faz-se pelo uso da força expressa. O que
se inscreve como objeto diferencial para a investigação nesta pesquisa é o ajuste da
ordem pública e da ordem urbanística dentro de um contexto específico de
preparação do Rio de Janeiro para os megaeventos, que se utiliza desse momento
de “urgência” para legitimar os interesses das classes dominantes. Como se dá esse
processo, quais as disputas narrativas, quais as políticas e ações utilizadas, quem
são os principais atingidos, como se reestrutura o espaço urbano, quais os possíveis
efeitos produzidos e quais os interesses representados são pontos a serem
abordados no decorrer da tese.
Nesse processo, considera-se importante compreender os ajustes na ordem
urbanística e na ordem e segurança pública como parte de um processo de
reconfiguração imagética da cidade, elemento-chave para o sucesso dos eventos
sediados, cujos principais sujeitos pareciam estar mais preocupados em representar
uma realidade editada da cidade e esconder as marcas mais visíveis da pobreza e
da violência do que gerar transformações duradouras que contemplassem seus
habitantes em conjunto, ou a cidade em algum grau de totalização e totalidade em
torno da questão da desigualdade.
O trabalho pretende abordar a temática da ordem na construção do Rio de
Janeiro Olímpico a partir de uma discussão teórica e empírica dentro de uma
conjuntura mais ampla, apontando as especificidades que caracterizam o objeto, seu
contexto e suas decorrências. A partir de uma abordagem mista, vinculada
principalmente à análise qualitativa do objeto, foram definidas três operações
metodológicas

e

procedimentos

de

pesquisa

correspondentes

para

o

desenvolvimento da tese.
O primeiro se refere à fundamentação teórica, por meio da revisão de
bibliografia pertinente ao objeto de pesquisa em diálogo com os diversos campos de
estudo, como as ciências sociais e políticas, antropologia, história, filosofia,
geografia, economia, arquitetura e urbanismo. As referências utilizadas recorrem à
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literatura nacional e internacional a fim de situar os processos numa conjuntura mais
ampla, no entanto houve uma preocupação em priorizar os autores nacionais e
latino-americanos na observação dos fenômenos específicos da realidade brasileira.
Assim, o questionamento às visões universais e eurocêntricas que caracterizam a
produção hegemônica de saberes também foi alvo de reflexão na construção da
presente tese, reconhecendo que a busca por descolonizar o olhar na produção
científica não é tarefa fácil e, portanto, encontra-se em processo.
O segundo procedimento de pesquisa diz respeito ao levantamento de
dados para o desenvolvimento da tese. A análise dos procedimentos de
ordenamento do Rio de Janeiro pretende abordar o contexto de preparação para as
Olimpíadas. Assim, para a coleta de dados, foi considerado o período de 2009, ano
em que a cidade foi escolhida como sede das Olimpíadas, até 2016, ano em que
ocorreu o grande evento. Como procedimentos técnicos, além da observação direta
dos eventos, foram coletados dados a partir da pesquisa documental, dividida
segundo três fontes:
1) documentos, publicações e discursos oficiais produzidos pelas três
esferas de governo;
2) material produzido pela mídia, seja através de jornais impressos,
revistas e reportagens (jornal, internet e televisão). Foram selecionadas
reportagens relacionadas a temas tais como: intervenções urbanas,
megaeventos, sensação de insegurança, programas de segurança pública,
sociabilidade e desordem. Como principal fonte de consulta foi utilizado o
jornal O Globo, maior veículo de mídia impressa do Estado do Rio de
Janeiro. Para completar as informações coletadas2, recorreu-se também ao
banco de dados do grupo de pesquisa Arquitetura da Violência (ArqViol),
do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal Fluminense, cujo monitoramento de reportagens é
feito de forma diária.
3) opinião pública, ou seja, a visão geral sobre as intervenções e as
impressões dos moradores contemplados pelas mesmas, com base na
análise de comentários publicados na mídia e grupos de discussão. Além

2

O monitoramento de reportagens correspondentes às temáticas abordadas pela pesquisa foi
iniciado em 2015, ano de ingresso no Doutorado. Com isso, havia uma lacuna nas informações
referentes aos anos de 2009-2014.
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disso, foram realizadas algumas entrevistas a moradores de áreas afetadas
pelos projetos, grupos culturais e ativistas.
O terceiro procedimento diz respeito à eleição da região portuária do Rio de
Janeiro para um exercício de observação das transformações na ordem urbanística
e na ordem pública a partir de uma série de intervenções desencadeadas pela
operação urbana consorciada Porto Maravilha, considerada como parte do projeto
olímpico. Por meio desse exercício, não se pretende tomar o porto do Rio como
questão central da tese, nem mesmo como caso de estudo. Entende-se que o
conjunto de transformações na região merece atenção exclusiva, como tem sido
feito em recentes publicações e teses que visam explorar suas variadas dinâmicas,
no que diz respeito à natureza da operação urbanística, aos interesses por trás
dessa parceria público-privada, aos custos do projeto, aos processos de valorização
imobiliária e gentrificação gerados, às disputas culturais na área, dentre outros
aspectos. Aqui, optou-se por estudar tal área tendo em vista sua importância
histórica, simbólica, social e cultural para a cidade, o que possibilita uma
comparação da evolução do espaço urbano em diferentes tempos, e por identificarse na região portuária uma emblemática concentração dos aparatos de controle a
partir das transformações urbanísticas e das políticas de ordem e segurança pública
implantadas na área.
No que diz respeito à estruturação da tese, buscou-se construir o objeto a
partir de quatro abordagens da Ordem: a ordem como desejo e discurso num
contexto internacional, a desordem e a ordem na construção socioespacial do Rio
de Janeiro, a imposição de uma nova ordem no contexto de preparação para os
Jogos Olímpicos e o exercício da ordem a partir da observação das transformações
no porto do Rio de Janeiro.
O Capítulo 1 aborda os diferentes aspectos da ordem, que se coloca como
instrumento de controle dos corpos e dos espaços nas cidades, na afirmação de
determinada ordem social. Num mundo pautado pelo efêmero e por um capitalismo
voraz e flexível a busca pela ordem e pela segurança ganha centralidade nas
políticas de Estado e nos discursos midiáticos. Na primeira parte do capítulo,
aborda-se a ordem urbanística em sua expressão ideológica, que se instrumentaliza
segundo os interesses dos agentes de poder, desconsiderando as complexidades e
potencialidades do urbano. Já na segunda parte do capítulo, aborda-se o urbanismo
enquanto prática, ou seja, a espacialização das formas de controle e de gestão do
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espaço urbano, de forma a assegurar a eficiência produtiva nos marcos do
capitalismo e induzir comportamentos sociais compatíveis com dada ordem social.
Por último, são abordados os instrumentos, discursos e ações da ordem pública
como forma de “adequar” os indivíduos desviantes, operando por intermédio da
coerção ou da força física.
O Capítulo 2 aborda os princípios ordenadores do desenvolvimento urbano
e social da cidade do Rio de Janeiro e a persistência no imaginário social de uma
caracterização da desordem, da incivilidade e do atraso social, numa perspectiva
eurocêntrica que reivindica projetos de modernização e ordenação. Na primeira
seção, busca-se colher elementos que possibilitem compreender os aspectos
formadores da imagem da sociedade brasileira. Na segunda seção são
apresentados de forma breve os principais planos e discursos que perpassaram a
construção do espaço urbanístico da cidade, de modo a identificar os principais
discursos e as ideologias que conduziram a suas realizações, junto às disputas
simbólicas que afirmaram as diferentes narrativas. Para fechar o capítulo são
abordados os espaços caracterizados como desordenados, ou seja, as favelas e os
espaços públicos, pontos sensíveis à imagem da Cidade Maravilhosa.
O Capítulo 3 trata dos ajustes na ordem urbanística e na ordem pública no
Rio de Janeiro no contexto de preparação olímpica. O primeiro ponto abordado se
refere à inserção do planejamento urbano neoliberal no Rio de Janeiro, tendo como
base para as transformações socioespaciais a ocorrência dos megaeventos
esportivos, forma de acelerar projetos de poder. Na segunda parte do capítulo,
destaca-se o processo de reconstrução da imagem-síntese (SÁNCHEZ, 2010) como
ponto essencial para a afirmação do Rio de Janeiro Olímpico. Na terceira seção,
são apresentadas as intervenções da ordem na cena pública carioca, destacando a
seletividade

das

políticas

públicas

aplicadas

na

representação

de

uma

espacialidade pública desconflitivizada e condizente com a construção da chamada
Cidade Olímpica. Por fim, são apresentadas as intervenções da ordem em
determinadas favelas da cidade, onde a aplicação de propostas inovadoras para a
segurança pública (UPP) e para a urbanização de favelas (projeto Morar Carioca),
revelaram-se como aparatos de controle, imobilização e domesticação social de
uma massa considerada como perigosa.
No capítulo final da tese, a região central e portuária da cidade do Rio de
Janeiro é apresentada como exercício para a identificação das ações de ordem
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concentradas num espaço em “regeneração”. Na primeira seção, o par ordem
pública e ordem urbanística é analisado na área demarcada pelo projeto Porto
Maravilha, a fim de compreender a nova espacialidade pública acionada, que tende
a eliminar a população local (pobre e negra). Na segunda seção, a análise se volta
para as ações específicas no Morro da Providência, uma das favelas localizadas no
espaço compreendido pela operação urbana, que passou por estratégias de
imobilização social e de transformação em destino turístico. Por fim, busca-se
demonstrar a seletividade territorial das políticas públicas, na priorização de
investimentos na área mais destacada do projeto, o Boulevard Olímpico, além dos
diferentes aparatos de controle utilizados para prover “segurança” nesse espaço
renovado ou no Morro da Providência.
Os esforços empenhados nesta pesquisa buscam questionar políticas
públicas aplicadas sobre as cidades e seus moradores na criação de espaços
inventados (MIRAFTAB, 2009), artificiais e controlados, que não contemplam as
necessidades reais dos grupos sociais de base popular e que buscam encobrir as
contradições de classes e suas lutas. Assim, cabe lembrar que a leitura sobre a
segurança pública não tem pretensões de teorizar sobre questão tão complexa, mas
de compreendê-la à luz dos estudos urbanos, em sua relação com a definição dos
modos de vida na cidade, do ethos almejado para as frações urbanas eleitas como
emblemas deste ciclo.
É necessário pontuar que o presente trabalho não é fruto de um esforço
individual, mas está associado ao coletivo de pesquisadores do Laboratório
Globalização e Metrópole, Grandes Projetos de Desenvolvimento Urbano, da
Universidade Federal Fluminense (GPDU/UFF) e do Laboratório Estado, Trabalho,
Território

e

Natureza

da

Universidade

Federal

do

Rio

de

Janeiro

(ETTERN/IPPUR/UFRJ), que ao longo de vários anos vêm se debruçando sobre as
diversas questões referentes ao planejamento urbano motivado pelos megaeventos.
Assim, foram compartilhadas experiências, pesquisas, bancos de dados e reflexões,
que serviram como base fundamental à tese.
Outra questão que merece relevo se refere ao fato de que o presente
trabalho foi construído a partir do compromisso de compreender os processos de
reconfiguração socioespacial no Rio de Janeiro para os megaeventos a partir da
observação de dada realidade, dos medos sentidos, das experiências vivenciadas
na cidade, da aproximação com grupos de indivíduos excluídos, dos coletivos de
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resistência, do estudo de autores relacionados às temáticas trabalhadas e da análise
dos discursos midiáticos, mas não de uma experimentação direta das políticas de
repressão e de exclusão socioespacial. Com isso, objetiva-se não apenas iluminar
processos e sujeitos invisibilizados, mas somar-se à luta pelo direito à vida e pelo
direito à cidade, oferecendo uma crítica ao modelo atual de planejamento que
possibilite pensar novas formas de construção do espaço urbano, atentas aos
direitos e anseios de seus moradores, cuidando para que as políticas públicas, bem
como o planejamento urbano não se tornem, eles mesmos, reprodutores das formas
de exclusão socioespaciais ou apenas repostas emergenciais, que deslocam a
natureza dos problemas.
Delgado (2004) lembra que o trabalho das ciências sociais não deve
representar apenas uma forma de descortinar processos, de emprestar voz à
população estigmatizada, como se fosse um gesto de tolerância, compreensão e
piedade, mas é importante fazer com que essa reflexão crítica nos leve a repensar
as disciplinas, neste caso o planejamento urbano, não como soluções para a cidade,
mas como forma de interpretação e aproximação das necessidades de seus
moradores que, em suas práticas cotidianas, realizam as “disputas de lugar”
(SANTOS, 2018). Aqui se busca fugir das abstrações e pretensões sedutoras do
“espaço concebido” e fazer com que essa aproximação com o espaço “percebido” e
“vivido” (LEFEBVRE, 2013) ajude a reconhecer e possibilitar formas de
representação de outras ordens igualmente legítimas, que mesmo não atendendo a
determinados padrões de ordem moral, social ou estética, apresentam as
potencialidades do urbano que, se bem interpretadas e respeitadas, podem tornarse partes integradas, de fato, à cidade.
O trabalho visa contribuir no plano acadêmico-científico para o avanço da
teoria do urbanismo e da análise crítica das políticas urbanas, ao colocar em
discussão as implicações sociais, culturais e urbanísticas das dimensões da ordem
para a transformação das metrópoles.
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CAPÍTULO 1: EXPRESSÕES DA ORDEM: ATAQUES AO URBANO
“Ordem” e “desordem” são ideias subjetivas e intersubjetivamente relativas,
e quase sempre aparecem carregadas com forte carga ideológica (a ‘ordem’
é para muitos, algo bom em si mesmo, e a boa “ordem” é a “ordem” sócioespacial em vigor e hegemônica: a “desordem” independentemente de ter
origem em protestos legítimos e justas reivindicações, é amiúde vista como
problemática, porque perigosa, podendo ser vista como patológica).
(SOUZA, 2013, pp 38-39).

A ideia de ordem encontra várias significações no uso comum, como
disposição organizada das coisas segundo categorias que determinam seu lugar
conveniente e modo de fazer; modo conveniente de se portar ou proceder; regras,
leis e estruturas que constituem uma sociedade. Segundo ANSART e AKOUN
(1999) a noção de ordem pode ser definida como estado de estabilidade das
instituições e relações sociais. De modo geral a ordem faz referência à ordenação
social vigente, a uma ideia dominante de ordem a partir da qual os desvios e outras
formas de organização que não correspondem a esse arranjo são consideradas
como desordem.
Ordem e proteção são ideias inerentes à fundação das cidades desde sua
origem, como parte de seu desejo e independente de seus papeis e finalidades
(OLIVEIRA, 2002). Voltando à Grécia Antiga, a palavra ordem se coloca em
contraposição ao caos inicial e às forças da natureza, na figura do demiurgo como
ordenador do cosmo. Essa noção advém da busca pela perfeição e a cidade ideal,
pautada por princípios de racionalidade, pela democracia (entre iguais), pela busca
do que se considerava como bem comum (PLATÃO, 1990; ARAÚJO JÚNIOR e
REDYSON, 2010; SCHULZ, 2008). As heranças da filosofia platônica perpassam a
trajetória das organizações sociais, com influências nos diversos campos de
conhecimento, arranjos sociais e espaciais.
No que tange ao desenvolvimento das cidades, a sensação de que existe
uma constante desordem a ser encarada, gerada pelas dinâmicas múltiplas e
complexas do urbano3, conduzem à busca pela ordem. O controle das formas
urbanas e das atividades exercidas pelos seus habitantes se coloca como
A partir da leitura de Lefebvre (2001, 1999, 2013), o “urbano” é definido como obra dos citadinos,
realidade social composta por relações, pela simultaneidade e pelo encontro, sem carecer,
obrigatoriamente, de uma base morfológica. O conceito será abordado de forma mais profunda no
decorrer do presente capítulo.
3
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necessário para solucionar as “desordens”, ou seja, os desvios sociais encarados
como problemas urbanos.
Na imposição ou reafirmação de determinada ordem social, a prática do
urbanismo, com sua pretensa neutralidade científica, utiliza o desenho e o
planejamento a fim de indicar o bom funcionamento dos espaços e os modos
corretos de uso; e o policiamento, através da normatização, da vigilância, da
disciplinarização e de ações repressivas, estabelece o controle dos corpos. Contribui
para a reprodução das forças ordenadoras a atuação dos meios de comunicação, na
conformação da opinião pública e legitimação das ações daqueles que estão no
poder. Assim, a ordem social, definida pelos atores públicos (máquina de Estado) e
privados (grandes empresários, investidores imobiliários, grandes corporações etc.),
junto a seus mecanismos de produção e reprodução social, encontram no
ordenamento urbanístico e na ordem pública, formas de organizar e conter a
sociedade, instrumentalizadas por meio da judicialização e normatização dos
mecanismos de controle. Na regulação do espaço urbano, essas normatizações se
expressam nos discursos, nos planos, nas leis de uso e ocupação do solo. Para o
controle dos corpos, a normatização se estabelece pelos limites rígidos de aplicação
das leis, pela definição de regras de conduta e comportamento e pelo policiamento
repressivo. Essas regulações andam juntas, marcando o processo de controle
socioespacial.
A partir dessa compreensão, o termo ordem será empregado a partir de três
perspectivas na presente pesquisa: ordem social, que diz respeito às formas de
configuração de uma sociedade (estrutura, instituições, valores, práticas) e aos
mecanismos (adesão ou imposição) que permitem a sua continuidade; ordem
urbana, que se refere ao desenho e ao planejamento das cidades; e ordem pública,
que trata da organização dos usos nos espaços públicos, seja por meio de normas
legalmente constituídas, práticas/hábitos instituídos ou o policiamento repressivo.
A ideia de ordem como algo bom em si mesmo e do caos como algo
negativo per se, persegue as ações no planejamento urbano, que se somam à
aplicação das políticas de lei e ordem pública, com papel cada vez mais central na
definição da cena urbana contemporânea. A visão das cidades associada às
situações de desordem, ilegalidade e violência conduz a uma sensação geral de
insegurança, que legitima ações repressivas. Com o desmantelamento do Estado de
bem-estar social na era pós-fordista, os Estados passaram a omitir-se quanto aos
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interesses da população e cuidaram de garantir um ambiente propício aos negócios,
mediante o aprofundamento de políticas de austeridade e medidas repressivas,
garantindo “uma existência ordeira – segura – para alguns e, para outros, toda
espantosa e ameaçadora força da lei” (BAUMAN, 1999, p.111).
No Rio de Janeiro, cidade marcada por diversas contradições sociais e por
processos de desenvolvimento urbano desiguais, a identificação de situações
consideradas como desordenadas, caóticas e perigosas ganhou destaque nas
mídias, nos discursos políticos e na opinião pública, sobretudo no contexto recente
de alinhamento às políticas dos ciclos de neoliberalização, nas quais a perseguição
pela ordem (em termos urbanísticos e de ordem e segurança pública) se tornou
ponto essencial na apresentação de uma cidade próspera e capaz de competir nos
fluxos mundiais de capitais. Com a escolha do Rio para sediar grandes eventos
esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, essa
tendência foi confirmada.
A busca pela construção de um projeto de modernização da cidade,
alicerçado em tais eventos, passou a exigir ajustes no espaço urbano (redes de
mobilidade, comunicação, infraestrutura, equipamentos esportivos e instalações de
apoio), bem como nos parâmetros de segurança, a fim de atender às exigências das
entidades organizadoras (COI, FIFA) e aos interesses dos agentes públicos (nas
três esferas de governo) e privados envolvidos com o projeto. Esses últimos se
aproveitaram desse momento, pautado pela ideia de “urgência”, para pôr em prática
projetos de poder alinhados ao neoliberalismo. Assim, ocorreu no Rio de Janeiro um
aprofundamento da ação do Estado nas políticas de lei e ordem, na busca por
apresentar um cenário positivo da Cidade Maravilhosa, tornada também Cidade
Olímpica. Para atender às demandas de ordem pública e vender ao mundo uma
imagem de cidade bela e pacificada, um conjunto de ações e políticas foi lançado
sobre as favelas e espaços públicos, considerados estratégicas no âmbito do projeto
olímpico, processo que será analisado ao longo da tese.
Antes de passar à análise dos ajustes da ordem na cidade do Rio de
Janeiro, avalia-se como necessário a apresentação dos aparatos de ordem a partir
de um entendimento ampliado. O presente capítulo busca explorar as formas de
controle exercidas pelo urbanismo e a ordem pública na definição da vida citadina,
pontuando suas formas de operação, discursos empregados e efeitos mais
aparentes, situando o debate num contexto de mundo que tem influenciado as
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políticas públicas e urbanas brasileiras e, de modo específico, o Rio de Janeiro. A
identificação de um quadro teórico amplo busca colher elementos que permitam
apresentar, no transcorrer da tese, as características gerais e as especificidades dos
procedimentos de ajuste da ordem no Rio de Janeiro, tendo em vista o momento de
preparação para megaeventos esportivos.

1.1 URBANISMO COMO IDEOLOGIA
As reflexões sobre a “problemática urbana” tomaram o processo de
industrialização como motor para as transformações na sociedade, sendo também
característicos os modos de vida e culturas associados às sociedades urbanas. “A
vida urbana pressupõe encontros, confrontos das diferenças, conhecimentos e
reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto ideológico e político) dos modos
de viver, dos ‘padrões’ que coexistem na Cidade”. (LEFEBVRE, 2001, p. 22).
Lefebvre (2001, 1999) propõe uma distinção entre os termos cidade,
realidade presente, imediata, dado prático-sensível, arquitetônico; e o "urbano",
realidade social composta de relações a serem concebidas, construídas e
reconstruídas pelo pensamento, que não necessariamente carece de uma base
prático-sensível, uma morfologia. O “urbano” é entendido, assim, como horizonte,
como virtualidade iluminadora, como potencialidade. Sua razão suprema é a
simultaneidade e o encontro. O urbano se mostra como obra dos citadinos em lugar
de impor-se a eles de forma acabada.
Em resposta ao processo de industrialização, como marco da sociedade
moderna, apontou-se para a necessidade de especialização do controle e gestão
das cidades e do urbano, de forma a determinar o uso do espaço físico e induzir
comportamentos coletivos comuns, a fim de assegurar a eficiência produtiva nos
marcos do capitalismo e dispersar possíveis conflitos.
A presente seção propõe a discussão do papel ordenador do urbanismo e
seu caráter antiurbano, ou seja, o urbanismo enquanto ideologia que se impõe na
forma de discursos, políticas e normatizações que buscam conter a essência do
urbano, sua substância social polissêmica e conflituosa.
Para compreender o caráter de controle do urbanismo, afirmado enquanto
técnica e ciência capaz de determinar a “boa forma” das cidades, convém recorrer
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às Ciências Sociais, cuja reflexão sobre a cidade ocidental moderna vem sendo alvo
de diferentes abordagens.
Marx e Engels partem da compreensão da cidade moderna como local de
produção e reprodução do capital, ou seja, como produto da sociedade capitalista,
consolidada por processos sociais mais amplos. Em “A condição da classe
trabalhadora na Inglaterra” (1845/2010), Engels aponta como péssimas as
condições de vida, infraestrutura e moradia na cidade industrial moderna, como
lugar de expressão da miséria e da degradação da classe operária, da moradia
operária. Assim, a partir da premissa de que “a história de qualquer sociedade até
nossos dias é a história da luta de classes” (Manifesto Comunista/1948), Marx e
Engels reconhecem um papel histórico e estratégico da cidade industrial moderna
como locus da luta de classes.
Max Weber associa as cidades como objeto de estudo, estabelecendo as
primeiras coordenadas da sociologia. Contempla os elementos quantitativos como
característico das cidades (aglomerações), ainda que não distintivos, junto a
elementos econômicos. A cidade seria uma pré-condição da existência do
capitalismo

e

pressuposto

de

seu

desenvolvimento

(FERNÁNDEZ,

2012,

SANT’ANNA, 2003).
Cabe destacar também entre os primeiros pensadores da questão urbana
George Simmel, que compartilhava com Weber uma visão materialista, ainda que
centrada na dimensão cultural das relações na cidade, ou seja, os efeitos que a vida
nas cidades gera em seus habitantes (FERNÁNDEZ, 2012). Simmel (1986) destaca
os efeitos provocados pela sucessão rápida e ininterrupta de impressões internas e
externas, que resulta num processo de intensificação da “vida nervosa”.
O foco nas formas de interação na cidade tem continuidade no pensamento
sociológico urbano, que pode ser notado entre alguns membros da Escola de
Chicago. A partir de sua primeira geração de sociólogos, inaugura-se um novo tipo
de reflexão, que entende a cidade como laboratório social. Tomando como objeto a
cidade de Chicago no início do século XX, observaram seu intenso processo de
industrialização, grande crescimento populacional e temas como a imigração. A
partir dos conceitos de ecologia humana (cidade concebida como entidade físicoterritorial empiricamente construída e delimitada nos espaços), de Robert E. Park, a
cidade passou a ser tratada de forma isolada, por meio de um estudo sistemático na
produção de um conhecimento específico sobre a mesma. Os primeiros estudiosos
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inovaram o campo do método, com destaque para as formas qualitativas de
investigação, sobretudo na observação participante e a ênfase na situação como um
objeto de estudo em si mesmo, pressupostos seguidos por gerações subsequentes.
Manuel Delgado (2004) destaca que Park, Burgess, McKenzie e outros
membros da Escola de Chicago foram capazes de ver a vida na cidade de uma
forma mais sistemática, seguindo os pressupostos abertos por Simmel e Spengler
(O declínio do Ocidente, 1918), vendo o urbano como uma expressão nova da
natureza humana, a partir de uma mudança absoluta na organização social, que já
não se baseava mais nas relações de parentesco, na religião, ou nos vínculos
locais. Essa perspectiva parte de uma concepção da cidade em seu sistema biótico,
organização viva que, por sua vez, era cenário de uma trama imensa de nexos entre
elementos funcionalmente diversificados.
Louis Wirth (1987), que faz parte da segunda geração de sociólogos da
Escola de Chicago, vinculando-se à corrente culturalista, aponta a cidade como
produtora de uma cultura urbana, que se expressa na formulação do “urbanismo
como modo de vida”, ou seja, a cidade vai além de seus limites físicos e há uma
propagação de um estilo de vida urbano.
Muitos membros vinculados à Escola de Chicago enxergavam qualidades
positivas no anonimato e na dispersão, como possibilidades para construir as bases
de uma existência mais livre e criativa nas cidades, no entanto demonstravam
grande preocupação pelas interações frágeis, pelas porosidades das agrupações e
conflitos advindos dessa interação entre diferentes como culpados por todo tipo de
catástrofe humana, consequências das impossibilidades que padeciam as
instituições primárias da sociedade: família, trabalho, escola, política, religião etc. O
urbano ficava então reduzido a um espaço onde se aglomeravam interesses e
identidades incompatíveis entre si, marcados pela hostilidade, pela indiferença, pela
perda de identidade, pelas experiências, determinados pela fragmentação e
descontinuidade (DELGADO, 2004). Os contrastes entre distância social e
proximidade física se traduziriam em sentimentos de isolamento, solidão e
incompreensão,

tendo

como

resultado

da

falta

de

garantias

para

um

desenvolvimento coerente da personalidade os possíveis condutores para a
marginalidade, o aumento da criminalidade e das delinquências nas cidades (PARK,
1987; WHIRT, 1987).
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Demonstrando apego à vida em comunidades menores, Wirth (1987, p.111)
afirma que a desorganização pessoal, o esgotamento nervoso, o suicídio, a
delinquência, o crime, a corrupção e a desordem podem, nessas circunstâncias,
prevalecer mais na comunidade urbana do que na rural. Assim, a cidade era
entendida como um organismo dotado de vida, mas carente de espírito, sem os
princípios morais nem a visão de mundo em que a sociedade pré-moderna havia
garantido seu pacto societário. A partir de uma leitura pessimista do fracasso da
comunidade e da sociedade urbana industrial, desconsidera-se a capacidade
autogestionária da sociedade própria do mundo moderno e a nova solidariedade que
haveria de surgir sobre a figura da coletividade (DELGADO, 2004) 4. “Essas ciências
sociais não se conformaram em ser morais; quiseram ser também moralistas, no
sentido de que sua pretensão foi ajudar a melhorar a sociedade, diagnosticando
seus males e orientando suas reformas” (DELGADO, 2004, p. 21, tradução livre)5.
Segundo Delgado (2004), o vocabulário moral e a recusa à vida urbana
assumida pelos teóricos de Chicago está associado aos princípios bíblicos e à visão
das cidades terrenas como a inversão da Jerusalém celestial, concretizadas
mitologicamente nas cidades blasfemas de Babel, Babilônia, Sodoma ou Gomorra.
Os postulados morais que impulsionavam os teóricos de Chicago derivavam da
inquietude filantrópica, de matriz não menos religiosa, determinada pelo fato de que
vários membros da Escola de Chicago eram filhos de pastores protestantes
(Thomas, Burgess, Faris) ou procediam do trabalho social (Whirt, Thrasher, Shaw)6.
As leituras filantrópicas da caridade cristã passaram ao campo do trabalho
positivo, como ciência, a fim de trazer contribuições para uma ordem sócio-natural
mais justa, com base em causas essencialmente morais, que se derivavam das
novas formas de vida trazidas pela revolução industrial. Reivindicava-se das ciências
4

Essa visão não corresponde à leitura de Marx e Engels, por exemplo, que apesar de observarem
condições inumanas nas cidades, acreditam em seu potencial como palco para a revolução da classe
trabalhadora. Mesmo Simmel (1987) não nutre tais visões negativas, para o qual, apesar de suas
advertências em relação à intensidade da vida nervosa nas cidades, lembra que o sujeito fica
suscetível a forças modeladora de seu eu, mas também é capaz de afirmar-se frente a elas e
oferecer resistência.
5
No original: “Esas ciencias sociales no se conformaron con ser morales; quisieron ser también
moralistas, en el sentido de que su pretensión fue ayudar a mejorar la sociedad, diagnosticando sus
males y orientando sus reformas”.
6
O movimento sociológico de Chicago e outros análogos (na Inglaterra e nos Estados Unidos),
respondiam aos requerimentos de uma corrente de ativismo pastoral protestante conhecido como
"settlements", que tinha por intenção converter os bairros periféricos das grandes cidades em
expansão em laboratórios, para pôr a prova iniciativas de progresso sócio-moral, capazes de
contornar os excessos do liberalismo e o darwinismo social imperante, ou seja, resgatar, na medida
do possível, as ruas das grandes cidades.
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sociais mais que teorias: estratégias, técnicas de observação e registro,
metodologias (qualitativas) (DELGADO, 2004).
Delgado estende sua crítica da sociologia urbana de Chicago à antropologia
e às ciências sociais, herdeiras, ainda hoje, dessa tradição. O autor afirma que
mesmo as ciências sociais nominalmente de esquerda7 ainda estão vinculadas aos
velhos valores humanistas, que destacam mais a denúncia da imoralidade do mundo
moderno do que transformações estruturais profundas e duradouras, ou seja:
Teorias, por fim, destinadas a racionalizar “cientificamente” as políticas
sociais, que raras vezes contemplam o papel determinante de estruturas
sociais e jurídicas intrinsecamente injustas, ao mesmo tempo em que
pretendem explicar porque há pessoas que não conseguem ter êxito, nem
mesmo ser iguais em uma sociedade que se presume igualitária
(DELGADO, 2004, p.34, tradução livre)8.

O urbanismo segue essa mesma tradição e alcança seu status como
disciplina a partir de finais do século XIX. Os problemas urbanos tratados pelo
urbanismo estão mais frequentemente associados ao fracasso dos desenhos
urbanos, aos bairros considerados problemáticos, aos subúrbios e favelas
perigosos, ao espaço público desordenado, às atividades informais e aos tipos
sociais que escapam ao controle – sem-teto, “pivetes”, gangues, “vândalos”,
toxicômanos, prostitutas, imigrantes e outros tipos que povoam as ruas das grandes
e também pequenas cidades. Questões importantes para a vida nas cidades, como
o alto preço da terra, à carência de habitações, às taxas de desemprego e outros,
muitas vezes são deixadas de lado no debate.
A partir da identificação dos “problemas” ganha forma aquilo que Delgado
chama de “urbanismo redentor”, ou seja, o papel do planejador, do arquiteto, do
urbanista como uma espécie de exorcista do espaço, e do urbanismo como
disciplina e prática de salvação das cidades. Essa ideia vai ao encontro da visão de
Lefebvre, que tece uma crítica contundente ao urbanismo. Em “O Direito à cidade”, o
7

Como exemplos, Delgado (2004) destaca os movimentos de contracultura da década de 70 e uma
renúncia à crítica científica em favor de uma denúncia moralista do capitalismo, cujo desdobramento
devia passar por uma revolução que era mais cultural que social; e a Escola de Frankfurt (Adorno,
Marcuse, Benjamin, etc.) que considera ser uma leitura redutora do marxismo ao papel da alienação.
Também fala dos atuais movimentos alternativos e radicais que denunciam a globalização, o
consumismo e o neoliberalismo, numa busca pela volta à natureza e relações humanas baseadas na
verdade interior (Cf. DELGADO, 2004, p. 39-43).
8
No original: "Teorías, al fin y al cabo, destinadas a racionalizar "científicamente" las políticas
sociales, que raras veces contemplan el papel determinante de estructuras sociales y jurídicas
intrínsecamente injustas, a la vez que pretenden explicar porqué hay personas que no consiguen ya
triunfar, sino, ni siquiera, ser iguales en una sociedad que se presume a sí misma igualitaria”.
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autor concebe as metáforas do planejador “como Arquiteto do Mundo, imagem
humana do Deus criador" (2001, p. 48) e como “médico do espaço”:
Uma vez que a sociedade não funciona de maneira satisfatória, será que
não haveria uma patologia do espaço? (...). Imagina-se (...) espaços
malsãos e espaços sãos. O urbanismo saberia discernir os espaços
doentes dos espaços ligados à saúde mental e social, geradores dessa
saúde. Médico do espaço, ele teria a capacidade de conceber um espaço
social harmonioso, normal e normalizante. A partir de então, sua função
seria a de atribuir a esse espaço (que por acaso se percebe que é idêntico
ao espaço dos geômetras, o espaço das topologias abstratas) as realidades
sociais existentes (LEFEBVRE 2001, p.49).

A “ilusão urbanística”, ou seja, o urbanismo, que reivindica a si mesmo como
arte e ciência, técnica e conhecimento, toma por base um racionalismo tecnicista, no
qual os resultados imediatos dos processos examinados são observados de modo
crítico (os bairros pobres, os subúrbios, as favelas e outros tecidos urbanos), como
representantes do caos. Não se reconhece as condições próprias de sua existência,
as potencialidades e complexidades inerentes ao urbano. Segundo esse
pensamento que domina a produção do urbanismo, as contradições socioespaciais,
gestadas no seio do sistema capitalista, são encaradas como desordem, um espaço
patológico que necessita restituir sua saúde (moral):
Como pôr ordem nessa confusão caótica? É assim que o racionalismo de
organização coloca seu problema. Essa desordem não é normal. Como
instituí-la a título de norma e de normalidade? É inconcebível. Essa
desordem é malsã. O médico da sociedade moderna se vê como um
médico do espaço social doente. A finalidade? O remédio? É a coerência. O
racionalismo vai instaurar ou restaurar a coerência na realidade caótica que
ele observa e que se coloca à sua ação. Esse racionalismo corre o risco de
não perceber que a coerência é uma forma, portanto mais um meio do que
um fim, e que ele vai sistematizar a lógica do habitat subjacente à desordem
e à incoerência aparentes (...) (LEFEBVRE, 2001, p. 30, grifos do autor).

Assim, Lefebvre (2001, 1999) ressalta que a ciência da cidade que toma a
mesma como objeto, concebe espaços de forma abstrata, como espaço vazio,
homogêneo, disponível e depois fragmentado em conteúdos parciais, que pega
emprestado seus métodos, demarcações e conceitos das ciências parcelares, pela
reunião de pesquisas interdisciplinares como mero somatório de conhecimentos
para uma síntese, uma extrapolação. Tal síntese representa uma ideologia, que
termina por subordinar a realidade urbana à planificação geral mediante uma
redução particularmente arbitrária e perigosa, que se oferece como verdade total e
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dogma que pretende impor-se em nome da ciência e do rigor científico. A busca por
essa síntese falha duplamente: na pretensão da totalidade e na visão da cidade
como realidade acabada. A cidade é historicamente formada a partir de suas
complexidades e modos de vida, assim, sua análise enquanto objeto da ciência não
está terminada. Porém, segundo Lefebvre, muitos planejadores, com seus planos e
projetos, têm reivindicado essa função:
Nem o arquiteto, nem o urbanista, nem o sociólogo, nem o economista, nem
o filósofo ou um político podem tirar do nada, por decreto, novas formas de
relações. Se é necessário ser exato, o arquiteto, não mais do que o
sociólogo, não tem os poderes de um taumaturgo. Nem um, nem outro cria
as relações sociais. Em certas condições favoráveis, auxiliam certas
tendências a se formular (a tomar forma). Apenas a vida social (a práxis) na
sua capacidade global possui tais poderes. Ou não os possui. As pessoas
acima relacionadas, tomadas separadamente ou em equipe, podem limpar
o caminho; também podem propor, tentar, preparar formas. E também
(sobretudo) podem inventariar a experiência obtida, tirar lições dos
fracassos, ajudar o parto do possível através de uma maiêutica nutrida de
ciência (LEFEBVRE, 2001, p. 109).

Jane Jacobs (2007) compartilha com Lefebvre sua “antipatia” em relação ao
urbanismo. A partir da observação dos aspectos comuns e da vida cotidiana nas
grandes cidades americanas, em Morte e Vida de Grandes Cidades (The Death and
Life of Great American Cities), publicado em 1961, ela faz um ataque aos
fundamentos do planejamento urbano e da reurbanização (modernista), contra os
princípios e objetivos que moldaram o planejamento urbano, modernos e ortodoxos.
Faz críticas contundentes à pretensão dos planejadores, que se alijam das
necessidades

e

cotidianidades

do

mundo

real,

buscando

aplicar

seus

conhecimentos como verdade e impor formas de espaço e de vida às pessoas. A
autora questiona o planejamento urbano como disciplina, caracterizado por ela como
“pseudociência” composta por uma “infinidade de dogmas misteriosos e intrincados”,
apoiados num “alicerce de absurdos” (JACOBS, 2007, p.5). Alerta para a
necessidade do planejamento urbano afastar-se do “conforto ilusório das vontades”,
do simplismo, dos símbolos e lançar-se à investigação do mundo real, a fim de
tentar entender a intrincada ordem social e econômica sob a aparente desordem das
cidades.
Lefebvre, no entanto, é quem vai mais fundo em sua crítica ao urbanismo,
lembrando que há outros atores e interesses que atuam na “produção do espaço”:
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"O espaço considerado como produto, resulta das relações de produção a
cargo de um grupo atuante. Os urbanistas parecem ignorar ou desconhecer
que eles próprios figuram nas relações de produção, que cumprem ordens.
Executam quando acreditam comandar o espaço. Obedecem a
um commande [encomenda] social que não concerne a este ou àquele
objeto, nem a este ou àquele produto (mercadoria), mas a um objeto global,
esse produto supremo, esse último objeto de troca: o espaço (LEFEBVRE,
1999, p. 139-140, grifos do autor).

O autor deixa claro o papel das estruturas sociais na produção dos espaços.
A “ilusão urbanística é um atributo do Estado, é utopia estadista. O urbanismo é uma
superestrutura da sociedade neocapitalista, ou seja, do capitalismo de organização”
(Lefebvre, 1999, p.147). Ele organiza um setor que parece ser livre e disponível à
ação racional. O uso da tecnocracia se lança como forma de controle socioespacial,
que representa um urbanismo de classe e encerra uma estratégia de classe, uma
lógica particular, a serviço das relações de produção existentes, sua sobrevivência,
extensão e organização.
Existem, então, diversos tipos de urbanismo: o dos arquitetos, urbanistas,
escritores, planejadores, com suas utopias abstratas baseadas no humanismo como
forma de reformar os espaços; o dos administradores ligados ao poder público
estatal como suas reivindicações ideológicas colocado de forma tecnocrática e
sistematizada; e o dos promotores imobiliários, que vendem urbanismo ou seja,
felicidade, status, estilo de vida. (LEFEBVRE, 2001;1999)
O urbanismo se apresenta então como prática social, de caráter científico e
técnico, e também como política, em seu duplo aspecto, institucional e ideológico,
condicionado por uma crítica de direita e de esquerda. A crítica de direita passa por
uma visão humanista, que oculta e justifica uma ideologia liberal, da livre empresa,
abrindo caminho para iniciativas privadas dos capitalistas e de seus capitais. Já a
crítica de esquerda tentar abrir a via do possível, explorar e balizar um terreno que
não seja simplesmente aquele do "real", do realizado, ocupado pelas forças
econômicas, sociais e políticas existentes. Representa uma crítica utópica, que está
a uma distância em relação ao real sem perdê-lo de vista (LEFEBVRE, 1999).
Avançando em conceitos discutidos em trabalhos anteriores, no livro “A
produção do Espaço”, publicado em 1974, Lefebvre sugere uma tríade metodológica
como forma de compreensão das relações de produção do espaço como uma
permanente combinação entre espaço “percebido”, “concebido” e “vivido”,
constituídos de mútuas interações segundo as sociedades e períodos históricos
distintos.
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O espaço percebido se refere à prática espacial e engloba as relações de
produção e reprodução. Relativo a lugares específicos e conjuntos espaciais
próprios de cada formação social, nele se apresenta a vida cotidiana, o que
acontece nas ruas e nas praças.
Já o espaço concebido se refere à representação dos espaços. Está
vinculado às relações de produção e às “ordens” que impõe. É o espaço de signos,
códigos. Espaço dos cientistas, urbanistas, tecnocratas, engenheiros sociais,
administradores. É o espaço dominante em qualquer sociedade ou modo de
produção.
Por último, o vivido é espaço de representação, ou seja, trata-se do espaço
dominado, passivamente experimentado, que a imaginação busca modificar.
Expressa com ou sem codificações, simbolismos ligados ao lado subterrâneo e
clandestino da vida social. É o espaço vivido a partir das imagens e signos que o
acompanham e, por meio deles, o espaço dos habitantes e dos usuários, também
dos artistas, escritores, poetas, cineastas e filósofos que pretendem apenas
descrevê-lo, sem acrescentar qualidades sensíveis ou morais que não tinham
(LEFEBVRE, 2013).
Essa tríade possibilita a compreensão do espaço como uma realidade social
atravessada por conflitos e contradições. Permite ver que a produção do espaço não
se dá somente por sua transformação material, mas pela sua produção simbólica e
social.
Assim, a imposição do urbanismo como ideologia que domina a produção do
espaço capitalista se coloca pela sujeição do “espaço percebido” e do “espaço
vivido”. O “espaço concebido”, simulado como organização do espaço, suprime tudo
o que se opõe a ele e pretende homogeneizar o “vivido” e o “percebido”.

1.2 O URBANISMO COMO INSTRUMENTO
Em todo projeto de urbanismo sempre há muito mais do que uma mera
intenção ordenadora que emprega determinadas composições formais para
seus propósitos. Existe por trás de cada iniciativa urbanizadora, uma
doutrina relativa ao que se quer que aconteça ou que não aconteça, que
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tipos de acontecimentos se pretende promover ou evitar a todo custo.
(DELGADO, 2011, p.87, tradução livre)9.

Cabe pontuar agora a função da morfologia urbana, ou seja, os estímulos
físicos a um espaço projetado e sua capacidade de controle socioespacial, seja pela
indicação dos usos dos espaços ou da indução de formas de comportamento em
público, como fatores que condicionam o urbano.
O fenômeno da industrialização conduziu à concentração populacional em
áreas urbanas, daí a necessidade das administrações públicas promoverem a
especialização do controle e gestão das cidades, a fim de adequá-las à circulação
de capitais, bem como controlar uma população heterogênea e os conflitos
previsíveis advindos de relações sociais estratificadas.
O desenvolvimento industrial nos marcos da produção capitalista foi
constituindo uma cidade progressivamente mais diferenciada e também mais
hierarquizada, que se caracterizou por uma especialização funcional de suas áreas
internas, configuradas por intermédio da segregação generalizada de usos e de
classes sociais. Esta separação e estratificação, e os conflitos advindos de tais
processos, ditaram os rumos do desenvolvimento urbano capitalista, determinados
pela ordem socioespacial imposta, na consolidação dos agentes de poder. Assim, a
cidade moderna, amparada pelo Estado e estratificada por sua própria lógica de
desenvolvimento, foi configurada por meio de marcos de normatização e
estandardização que dessem conta da ordem relacional e que afrontassem, ao
mesmo tempo, as derivas individualistas e as insurrecionais. A concentração de uma
população heterogênea, formada por proprietários, trabalhadores assalariados e
pobres exigiu a indução de comportamentos coletivos comuns e homogêneos, com
o propósito de dissuadir condutas transgressoras (FERNÁNDEZ, 2012).
Michel Foucault (1999) situa as disciplinas como forma de controle social da
sociedade industrial, na qual foram substituídos os castigos e os rituais de suplício
que marcavam o poder da soberania no Estado Absolutista (mesmo que estes não
tenham desaparecido), influenciados pelas regras comportamentais e valores morais
vinculados à religião, sobretudo à Igreja Católica. O confinamento e a vigilância
No original: “En todo proyecto urbanístico siempre hay mucho más que una mera intención
ordenadora que emplea para sus fines determinadas composiciones formales. Existe, detrás de cada
iniciativa en materia urbanizadora, una doctrina relativa a lo que se quiere que suceda o que no
suceda en ella, a qué tipo de acontecimientos se pretenden propiciar o evitar a toda costa”.
9
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permanente passaram a ser utilizados como meios de controle eficazes, a fim de
domesticar as ações dos sujeitos, induzir formas “adequadas” de comportamento,
ordenar as multiplicidades sociais, impedir que se cometessem desvios e otimizar a
produção, atendendo à nova ordem social e produtiva:
Digamos que a disciplina é o processo técnico unitário pelo qual a força do
corpo é com o mínimo ônus reduzida como força "política", e maximizada
como força útil. O crescimento de uma economia capitalista fez apelo à
modalidade específica do poder disciplinar, cujas fórmulas gerais, cujos
processos de submissão das forças e dos corpos, cuja "anatomia política",
em uma palavra, podem ser postos em funcionamento através de regimes
políticos, de aparelhos ou de instituições muito diversas (FOUCAULT, 1999,
p.182).

A disciplina agia de forma preventiva. Ao ser introjetada, permitia produzir
corpos dóceis (obedientes) e úteis (maior produtividade em menor tempo) e evitar
transtornos e gastos com repressão, a partir de uma atuação eficiente e duradoura,
que fazia o indivíduo aprender a obedecer, a aceitar as normas e leis impostas,
mesmo fora das instituições de confinamento. “Sua força é nunca intervir, é se
exercer espontaneamente e sem ruído, é constituir um mecanismo de efeitos em
cadeia” (FOUCAULT, 1999, p. 170).
Foucault lembra que “no final do século XVIII, novos problemas aparecem:
trata-se de utilizar a organização do espaço para alcançar objetivos econômicopolíticos” (1999, p.182). As disciplinas resultaram em mecanismos de controle social
que se especializaram através de instituições específicas, como as fábricas, escolas,
quarteis militares, presídios, hospícios, conventos e hospitais. Ocorreu uma
extensão progressiva dos dispositivos de disciplina nas cidades, que se difundiram
rapidamente sobre todo o corpo social mediante a multiplicação das instituições
disciplinares (GROSSI, 2013).
A cidade moderna, que foi se formando a partir da dupla necessidade de
controle sobre a circulação de capital e sobre a população pobre, desenvolveu-se
por meio de mecanismos de poder, leis e normativas que atuavam sobre os
indivíduos com a intenção de induzir neles comportamentos ou tessituras
correspondentes às necessidades de um projeto social mais amplo.
Miquel Fernández (2012, p. 46) lembra que desde ao menos o século XVI,
momento em que a população das cidades aumentou de maneira destacada,
apareceram os discursos e leis sobre os pobres. A disciplina, necessária ao sistema
de trabalho assalariado, implicou na imposição de valores próprios das classes
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dominantes, censurando a ociosidade e a mendicância, consideradas como
símbolos da decadência que precisavam ser extirpados do corpo social. A
emergência das primeiras regulações morais e legislativas destinadas à gestão dos
pobres e dos conflitos impôs uma ordem que consolidaria a hostilidade frente aos
pobres. Esse contexto servirá de base para interpretar os sistemáticos conflitos
presentes nas cidades, determinado por grupos sociais antagônicos nos processos
de produção do espaço e da distribuição de mais-valias. O controle da pobreza se
transformou paulatinamente em guerra aos pobres no mundo dito globalizado, como
será mostrado na terceira parte do capítulo.
No que diz respeito ao processo de urbanização, o desenho das cidades
buscou atender às necessidades de controle já citadas. As intervenções urbanas
com pretensões científicas se iniciaram na metade final do século XIX nas cidades
europeias, com desdobramentos em várias partes do mundo. Destacam-se, então,
três momentos de transformação urbana que correspondem às diferentes
necessidades do capital: o higienismo haussmasiano de meados do século XIX, o
urbanismo de boa parte do século XX, por meio do projeto modernista racionalista, e
as reivindicações pós-modernas, que se iniciaram a partir dos anos 60 e que ditaram
os parâmetros atuais de produção do espaço urbano. A apresentação de tais
intervenções não pretende dar conta de toda trajetória do planejamento urbano, mas
apontar as práticas e ideologias mais emblemáticas para o processo de ordenação
capitalista nas cidades ocidentais (com influências também em outras partes do
mundo), possibilitando, acima de tudo, compreender os parâmetros de urbanismo
praticados nas cidades hoje.

1.2.1 Modernidade e destruição criativa

O urbanismo ganhou protagonismo com o Barão Georges-Eugène
Haussmann, a partir da reforma de Paris iniciada em 1850, que pode ser
considerado o primeiro plano regulador para uma metrópole moderna10. Apoiado nos
10

Esse emblemático modelo influenciou o mundo ocidental, em suas colônias e ex-colônias.
Barcelona é um dos casos mais conhecidos, a partir do projeto de extensão da cidade (Eixample)
para além de suas muralhas (demolidas em 1854) desenvolvido pelo engenheiro urbanista Idelfons
Cerdà. No Brasil, cidades como o Rio de Janeiro, Manaus, Belém, São Paulo e Belo Horizonte
incorporam planos de melhoramento e reformas urbanas que seguiam os ensinamentos de
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ideais de exaltação do positivismo e da fé na ciência de um lado, e na força política
e interesses de Napoleão III de outro, procedeu-se um esquema geral de
racionalidade urbanística imposto arbitrariamente em Paris, que se concretizou pela
destruição de áreas tradicionais da cidade, do intrincado tecido de ruelas que
facilitava erigir barricadas, a fim de construir novas habitações (saneadas), implantar
redes de infraestrutura e parques, abrir grandes avenidas, bulevares e dar à região
central os ares majestosos e a organização administrativa que a cidade conserva
ainda hoje (MONTE-MÓR, 2006).
Analisando a situação de Paris em meados do século XIX, Lefebvre (2001)
destaca que a burguesia “progressista” à frente do crescimento econômico
caminhava em direção à democracia e substituía a opressão pela exploração de
classe, solidamente assentada na cidade. No entanto, essa burguesia francesa
estava cercada pela classe operária, que morava em condições muitas vezes
insalubres e precárias, e também nos andares altos de casas habitadas por pessoas
abastadas, que ocupavam os andares inferiores. A proximidade da classe operária
representava uma espécie de ameaça aos novos ricos, como ficou demonstrado nos
movimentos de insurreições populares de 1848 e que foi confirmado na Comuna de
1871. Portanto, foi elaborada uma estratégia de classe que visava ao
remanejamento da cidade sem considerar sua vida própria, marcada por uma
dinâmica urbana efervescente. Ao longo do século XIX, observa o referido autor, “a
democracia de origem camponesa, cuja ideologia animou os revolucionários,
poderia ter se transformado em democracia urbana” (LEFEBVRE, 2001, p.22-23).
No entanto, como a democracia urbana representava uma ameaça aos privilégios da
burguesia francesa, a nova classe dominante impediu que essa democracia
nascesse, expulsando o operariado do centro urbano.
Lefebvre (2001) coloca entre os fatores que conduziram à destruição da
urbanidade, iniciada com Haussmann, o fato do Barão ser homem do Estado
bonapartista, que se voltava para a sociedade a fim de tratá-la como inimigo nas
lutas pelo poder. A substituição de ruas sinuosas e vivas por longas avenidas e
bairros aburguesados, a abertura de bulevares vazios, não atendia somente à
beleza da perspectiva, à salubridade ou à circulação, mas, sobretudo, ao controle

Haussman. No Capítulo 2 será apresentado o Plano Pereira Passos, que incorporou tal visão em seu
projeto de reforma para o centro e porto do Rio de Janeiro no início do século XX.
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das massas. Os vazios têm o sentido de proclamação da glória e poder do Estado.
Além disso, a tendência de deslocamento dos operários para os subúrbios buscava
estabelecer uma hierarquia dos espaços de habitação da cidade, bem como
moralizar a vida da classe operária em habitações distintas das aglomerações
consideradas insalubres. Segundo Lefebvre, ao afastarem o proletariado do centro
da cidade, estes acabaram perdendo sua capacidade criadora e sua consciência
urbana foi dissipada. Enquanto isso, o solo livre da cidade se abriu ao valor de troca
e à especulação imobiliária e o centro da cidade passou com os anos a ser ocupado
por sedes de negócios e lugares voltados ao comércio.
As estratégias de urbanismo que previam a destruição do traçado tradicional
das cidades se apresentavam como uma espécie de antídoto para as revoltas
urbanas protagonizadas pelo proletariado e pelas classes descapitalizadas na
maioria dos grandes centros europeus. Sob pretexto de que após as reformas
chegaria a ordem, o progresso e o bem-estar, tais iniciativas ganharam espaço em
várias cidades do mundo (FERNÁNDEZ, 2012).
Harvey (1992) destaca a “destruição criativa” como ideia importante para a
compreensão da modernidade. As novas propostas para a cidade e para o mundo
previam a destruição das velhas estruturas e representação de suas verdades a
partir do heroísmo criativo que poderia garantir o progresso humano. Esse
pensamento, que atravessou as primeiras propostas de reforma urbana, a começar
pela Paris de Haussmann, ganhou grande alcance com o modernismo racionalista
que dominou boa parte do século XX. O urbanismo ganhou estatuto científico no
início desse século, transformando-se em tecnologia à serviço da adequação das
cidades à circulação de capitais e ao controle do urbano, à revolta das massas. Há,
portanto, uma imbricação entre a ideia de modernidade, o desenvolvimento do
capitalismo e a construção do urbanismo como ciência, que vão determinar as
formas de desenvolvimento urbano.
O modernismo11 surgido antes da Primeira Guerra Mundial representou
muito mais uma reação às novas condições de produção (a máquina, a fábrica e a
urbanização), de circulação (novos sistemas de transporte e comunicação) e de
consumo (mercados de massa, publicidade). Harvey (1992) destaca que a partir do
11

O modernismo, ou movimento modernista diz respeitos às mudanças propostas no campo da
literatura, pintura, escultura, teatro, música, design e arquitetura, a partir da recusa à tradição e
crenças nas novas tecnologias como formas para atingir o progresso.
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incômodo com a fixidez categórica do pensamento iluminista, derrubou-se a tese de
um Estado capitalista organizado pelas mãos invisíveis do mercado e de seus
possíveis benefícios para todos. Tal tese, rejeitada por Marx e Engels, tornou-se
menos sustentável à medida em que o século passava e as disparidades de classes
no âmbito do capitalismo se tornavam cada vez mais evidentes. O pensamento
socialista contestava cada vez mais a razão iluminista e inseriu uma dimensão de
classe no modernismo. Assim, em seu período inicial o tipo de arte produzida
expunha a alienação, opunha-se ao sentido de hierarquia e com frequência tecia
críticas ao consumismo e aos estilos de vida burgueses. Embora estivesse
interessado em expressar sua “aura” artística, nesse momento o modernismo estava
bem ao lado de um espírito democratizador e do universalismo progressista
(HARVEY, 1992, p.37).
No que se refere à arquitetura e ao urbanismo modernos, propostas
vinculadas a uma vertente de urbanismo classificada por Choay (1992) como
“culturalista” buscavam o resgate do sentido de comunidade e de cultura das
cidades, com os pressupostos de Camilo Sitte e as cidades-jardins de Ebenezer
Howard, que reverberaram na construção das cidades e em escolas de arquitetura e
urbanismo. Na corrente “progressista”, onde se destacaram arquitetos como Le
Corbusier, Mies van der Rohe e Walter Gropius, dominava o caráter racionalista, no
qual o urbanismo encontrou sua expressão enquanto arte e ciência que se colocava
como solução para os problemas urbanos e busca pelo progresso. A referida autora
também destaca a corrente naturalista, marcada pelo respeito à natureza e
organicidade da arquitetura de Frank Lloyd Wright.
Merece destaque nesta leitura a corrente progressista, que mais influenciou
o desenvolvimento urbano em cidade do mundo todo, incluindo o Brasil, onde
despontou o projeto de Brasília, elaborado por Lúcio Costa e os primeiros edifícios
públicos da nova capital, projetados por Oscar Niemeyer.
O movimento modernista, do qual a Bauhaus dos anos 20 foi uma das
percussoras, sustentou a imposição de uma ordem racional para atingir metas
socialmente úteis, ou seja, a crença na eficiência tecnológica e na máquina como
forma de promover a emancipação humana, a emancipação do proletariado. Le
Corbusier, um dos mais proeminentes arquitetos do modernismo progressista tinha
como lema, “pela ordem, promover a liberdade”, ou seja, a ideia de liberdade e
libertação das metrópoles contemporâneas como resultado da imposição de uma
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ordem racional. No período entre guerras o modernismo assumiu fortes tendências
positivistas, estabelecendo um tipo de filosofia que ganharia posição central após a
Segunda Guerra, onde a arquitetura e o urbanismo, ou seja, a casa e as cidades são
concebidas como “máquinas de morar” (HARVEY, 1992, p. 39). Também decorreu
do período a famosa Carta de Atenas (1933), resultado do IV Congresso
Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), que propunha o zoneamento das
cidades a partir de quatro funções básicas: habitar, trabalhar, recrear-se e circular,
que encontraram suporte nas teorias econômicas e sociais dominantes e que
definiram o objeto da prática arquitetônica modernista nos anos seguintes.
Como apontado anteriormente, a necessidades de imposição de uma ordem
disciplinar ao espaço da cidade, a fim de induzir formas de comportamento, otimizar
a produção capitalista e evitar ou minimizar possíveis conflitos decorrentes da
justaposição entre classes múltiplas, fizeram com que as propostas racionalistas
ampliassem sua influência no planejamento das cidades. Procurava-se impor à
divisão social da cidade, a hierarquia, rigidez e lógica da divisão do trabalho aplicada
na fábrica (MONTE-MÓR, 2006).
A famosa frase de Le Corbusier, “arquitetura ou revolução”, publicada no
livro “Por uma Arquitetura”, na década de 1920, revela sua crença numa arquitetura
industrializada e eficiente como a única maneira de evitar distúrbios sociais, ou seja,
a revolução do proletariado e dos pobres seria desmobilizada por meio da reforma
urbanística. Revela por um lado a arrogância da visão de Corbusier e de tantos
outros arquitetos e urbanistas, que julgavam atender àquilo que consideravam como
necessidades da população e a forma de enfrentar os problemas do urbano,
indicando os usos corretos dos espaços. Sobretudo, representava a materialização
dos anseios do modelo capitalista para as cidades, por meio da setorização das
funções urbanas segundo usos e funções distintas, que visavam tanto à dispersão
do proletariado e seu controle, como a concentração de riquezas.
Assim, no pós-guerra o modernismo se tornou “universal”, alcançou
hegemonia e passou a exibir uma relação muito confortável com os centros de poder
dominantes na sociedade. Para Harvey (1992, p.42), o mito da máquina perdeu
lugar para um sistema de poder internacional mais estável, calcado no sistema
fordista-keynesiano12. Assim, a arte, a arquitetura, o urbanismo etc., tornaram-se
12

O modelo de produção Fordista foi implantado na década de 1920 nas primeiras fábricas
automotivas da Ford, nos Estados Unidos e expandiu-se pelo mundo nas décadas seguintes, até
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artes práticas do establishment, numa sociedade onde uma versão do projeto de
desenvolvimento para o progresso e a emancipação humana assumiu o papel
dominante, político e econômico. A crença num progresso linear, nas verdades
absolutas e no planejamento racional de ordens sociais ideais, resultantes de um
modernismo positivista, tecnocêntrico e racionalista, imposto por uma elite de
vanguarda formada por arquitetos, artistas e críticos, predominou na revitalização de
cidades arrasadas pela guerra, nas cidades envelhecidas e em cidades ao redor do
mundo que buscavam inserir-se nos rumos de produção fordista-keynesiana, com o
objetivo de reorganizar sistemas de transporte, construir fábricas, obras públicas e
habitações.
Por um lado, buscava-se encontrar, mediante soluções gerenciais
(standardização da produção), as formas de desenvolvimento e estabilização política
e econômica pós-guerra. Por outro, o urbanismo e os edifícios resultantes
reproduziam formas de poder e prestígio para as corporações e governos, enquanto
desenvolviam habitações populares que se tornaram símbolo de alienação e
desumanização. O apego à linha e ao ângulo reto e à uniformidade, a visão do
espaço como abstrato e vazio de significado, representavam o desprezo às formas
diversas de habitar a cidade e às potencialidades do urbano, e revelam formas de
imposição/controle dos modos de vida, sujeitando o “percebido” e o “vivido”. Contra
as cidades existentes, consideradas como desordenadas e conflituosas, o
modernismo idealizou uma cidade funcional, eficaz e salubre, reordenada de acordo
como sua atividade produtora, expressão do funcionalismo fordista (CHOAY, 1992).
A expansão das cidades advindas dos avanços da industrialização e a
urbanização, sobretudo nos Estados Unidos, contribuiu para estender os
pressupostos da centralidade urbano-industrial a todo o espaço urbanizado. Assim,
houve um processo de fragmentação das cidades, através da dispersão e
suburbanização de classes mais ricas em algumas cidades dos Estados Unidos,
deixando os centros tradicionais para a ocupação de população pobre. Em outros
contextos, como na Europa, que tiveram suas metrópoles reestruturadas no pósguerra, a extensão da mancha urbana e a suburbanização geradas pela
mais ou menos os anos 70. Baseava-se na produção em série e em massa, assentada em grandes
estoques e voltada para o consumo em larga escala, implementação da linha de montagem
caracterizada pelo uso da esteira rolante e clara separação entre o trabalho manual e o intelectual. Já
o keynesianismo foi uma política econômica baseada na teoria do economista britânico Jonh Maynard
Keynes, caracterizada pela forte intervenção do Estado enquanto regulador das relações do capital e
do trabalho (HARVEY, 1992; ANTUNES, 2001).
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industrialização fordista produziu periferias pobres, organizadas em grande parte a
partir dos conjuntos habitacionais de inspiração modernista, excluídas dos centros
da economia e dos espaços de poder. Já nos países de industrialização periférica,
como o Brasil, as periferias urbanas proliferaram como áreas de sub-habitação e
ausência de serviços urbanos e sociais básicos. Essa suburbanização precária
produziu periferias parcialmente integradas à dinâmica urbana em cidades como o
Rio de Janeiro e São Paulo (MONTE-MÓR, 2006).

1.2.2. Pós-modernidade e regeneração criativa

Os ajustes do espaço urbano em relação ao sistema fordista de produção,
que tinha sua população amparada por um Estado de bem-estar social, foi perdendo
alcance na década de 1970. A grande fase de produtividade no pós-guerra começou
a sofrer abalos, devido aos gastos militares, ao preço do petróleo, à concorrência
com outros países, à retração do consumo e à elevação dos índices de inflação,
sobretudo nos Estados Unidos, maior potência à época. Como solução, no caso dos
Estados Unidos o governo estabeleceu o fim da paridade dólar/ouro, a securitização
e o investimento das empresas em novos mercados. Aparecia como necessária a
ruptura com a rigidez nos mercados e nos contratos de trabalho, na busca por mãode-obra mais barata e sindicalmente menos organizada – à disposição em países
menos desenvolvidos. Dessa forma, desenvolveu-se uma economia mais fluida e
dinâmica, capaz de ampliar-se e adaptar-se às oscilações do mercado. O Estado,
grande provedor, serviu de base para essa liquidez e substituiu sua atuação como
regulador social pela aplicação da “lei e da ordem”. Instaurou-se um novo momento
econômico, político e social, que se apresenta como uma fase de incertezas,
competição e adaptação em prol da manutenção da ordem capitalista, revigorada e
forte (Harvey, 1992). Segundo Antunes (2001), como resposta à sua própria crise,
iniciou-se um processo de reorganização do capital e de seu sistema ideológico e
político de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do
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neoliberalismo13 seguido de um intenso processo de reestruturação da produção e
do trabalho14.
Nessa nova temporalidade, pós-moderna, aponta-se também os indícios de
uma substituição da sociedade disciplinar em meio à crise institucional dos meios de
confinamento (a prisão, o hospital, a fábrica, a escola ou a família precisariam ser
reformadas), exigindo novas formas de atuação sobre o conjunto populacional,
efetivadas mediante a introdução de um controle cada vez mais extensivo. Deleuze
(1992, p.216) identifica a ascensão dos aparatos das “sociedades de controle” como
modalidade de poder que se impõe por meio do “controle contínuo e comunicação
instantânea”. As novas tecnologias, os meios de comunicação, a mídia, o marketing
e a informática conduziram a outra dinâmica econômica e social, que possibilitaram
a criação de mecanismos sutis de dominação constante dos corpos e das mentes
dos indivíduos, a partir de formas ultrarrápidas de vigilância, que passaram a atuar
de maneira irrestrita sobre os indivíduos, permeando seus modos de viver, pensar e
agir.
No que diz respeito à organização das cidades, surgiram novas estratégias
para a inserção do controle nos territórios, como meios de introduzir a gestão
neoliberal no espaço urbano, moldando o espaço através de novas categorias de
poder que correspondem às exigências de competitividade e flexibilidade do capital
(GROSSI, 2013).

Além disso, o modernismo progressista já vinha recebendo

diversas críticas a partir da década de 1960, que questionavam seu caráter
uniforme,

arbitrário,

racional,

totalizante

e

antiurbano.

A

busca

pela

heterogeneidade, fragmentação e diferença encontrou sua base conceitual no
discurso pós-moderno, que se colocou como reação ao projeto modernista e
sintonizado à ideia da globalização15.
13

Tomando Harvey (2011), o neoliberalismo pode ser compreendido como um projeto de classe que
surgiu a partir da crise de 1970 e que se utiliza da retórica sobre a liberdade individual, autonomia,
responsabilidade pessoal, a defesa das privatizações, do livre mercado e da livre concorrência, de
forma a legitimar políticas austeras destinadas a consolidar o poder da classe capitalista.
14
Processo marcado pelo aumento do desemprego, terceirizações, subempregos,
desregulamentação dos direitos trabalhistas, enxugamento de unidades de trabalho, flexibilização e a
precarização da força humana de trabalho. Soma-se a isso as exigências pela formação continuada,
a intensificação do trabalho (aumento da produtividade), o trabalho qualificado, as equipes de
trabalho e a instabilidade como características marcantes da nova divisão global do trabalho, na qual
localidades do mundo todo disputam as atenções do capital e têm que conviver com o desemprego
estrutural. (ANTUNES, 2001).
15
Enquanto representação de mundo o fenômeno da globalização é apresentado como algo
inexorável e se revela como um poderoso lema defendido pelas dinâmicas do capital. No mundo das
novas tecnologias, além da aproximação virtual dos indivíduos e lugares, a economia também se
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A ideia de destruição criativa foi reconfigurada enquanto destruição
regeneradora. As cidades tendem a passar por processos de “requalificação”
urbanística de sua infraestrutura física e social, a fim de “resgatar” sua imagem –
principalmente nos centros tradicionais – mediante a criação de atrativos que
permitam incluí-las num mercado mundial de competição entre cidades pela atração
de capitais, e a transformação da própria cidade, agora global, num produto a ser
consumido.
A especulação sobre o solo não é algo novo, mas se destaca uma ênfase na
economia especulativa, financeira e imobiliária como estratégia da nova fase de
acumulação capitalista, numa lógica que vai muito além de uma simples venda de
pedaços do espaço, mas que faz o espaço entrar na produção da mais-valia.
Lefebvre (2001, 1999, 2013), retomando conceitos marxianos, afirma que há uma
vitória do valor de troca sobre o valor de uso na produção do espaço urbano. Tal
processo de reestruturação urbana se instrumentaliza pela produção e o consumo
do espaço, ou seja, no primeiro caso por meio de obras de infraestrutura, operações
logísticas para a otimização dos fluxos produtivos e obras de modernização
tecnológica a fim de atrair empresas multinacionais e tornar a cidade competitiva; e
no segundo, pelas operações de incremento ao turismo e ao lazer, operações
imobiliárias e operações voltadas ao próprio consumo da cidade, estimuladas pela
publicidade (SÁNCHEZ, 2010, VAINER, 2002a).
Quanto ao planejamento urbano, foi-se perdendo o caráter total do
zoneamento funcional modernista e se passou a intervir de forma pontual sobre o
espaço urbano, a partir das demandas do mercado. Harvey (1996) aponta uma
reorganização nas atitudes relativas à administração urbana em países capitalistas
avançados a partir da década de 1970, na qual o gerenciamento urbano cedeu lugar
ao empresariamento. As lógicas e técnicas de gestão das empresas privadas
ganharam lugar na administração pública e passaram a compor as agendas
urbanas, com ênfase na eficiência, objetividade, competitividade e flexibilidade.
Formou-se um consenso em torno aos efeitos positivos a serem obtidos por “cidades
internacionaliza e se abre. Chesnais (1996) questiona o caráter ideológico do termo globalização e
afirma que o termo mundialização se aproxima mais da realidade. A palavra globalização, bastante
veiculada pela mídia, é usado para referir-se a uma economia global livre de intervenções estatais,
porém, o que ocorre é um processo de mundialização referente à reorganização da geografia
econômica e política ao redor de um mundo competitivo, que se dá pela centralização do capital e
descentralização da produção, do comércio e das finanças.
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que assumem um comportamento empresarial em relação ao seu desenvolvimento
econômico” (HARVEY, 1996, p.49). Esse discurso tem marcado as práticas atuais
de planejamento, adquirindo expressão através do que se denomina como
planejamento estratégico.
Tornado modelo (sistematização e definição de condutas adequadas a um
mundo movido pela competição), o plano estratégico se apoia no uso de imagem de
sucesso e eficiência e ganha legitimação social, fortalecendo-se no discurso oficial
como destino irrefutável para as cidades que pretendem sintonizar-se com o mundo
globalizado. A formulação estratégica, sistematizada para uso nas empresas
(Harvard Business School) foi adaptada e empregada primeiramente em cidades
norte-americanas, na década de 1980. A abordagem alcançou rapidamente a
Europa e atingiu grande popularidade com a experiência de Barcelona, difundindose pelo continente (experiências de Bilbao, Glasgow, Lisboa, Lille etc.) e para a
América Latina, a partir da década de 1990 (VAINER, 2002a; NOVAIS, 2010).
Harvey (1996) destaca que a ênfase da gestão das cidades não está no
“governo urbano”, mas nas coalizões políticas e formação de alianças de classe,
consolidadas pelas parcerias entre o setor público e privado (financistas locais,
industriais, empresários, comerciantes, incorporadores imobiliários e outros), que
direcionam a organização do espaço16. Como representante desses atores, emerge
a figura de um líder carismático e empreendedor com capacidades para articular os
ideais em curso e convencer aos demais citadinos sobre as medidas adotadas, num
processo de despolitização das questões urbanas e formação de consensos.
No Brasil, o planejamento estratégico ganhou alcance na década de 1990,
com destaque para o Rio de Janeiro, e tomou o projeto olímpico de Barcelona como
modelo. Com a redemocratização a questão urbana no país ganhava um caráter
mais participativo e politizado, porém a inclinação ao modelo de inspiração
neoliberal redefiniu as demandas urbanas nos termos da competitividade e
produtividade (NOVAIS, 2010).
Na construção de uma cidade competitiva o serviço de marketing ganha
centralidade nas ações de reestruturação do espaço urbano, o city marketing, que
usa os meios de comunicação para apresentar uma imagem de cidade próspera,
capaz, moderna e competitiva. A projeção de belas imagens é utilizada como forma
16

Importante lembrar que o empresariamento urbano encontra respaldo em administrações de
diversas orientações políticas, atraindo também os partidos considerados de esquerda.
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de ressaltar os aspectos positivos dos lugares de modo a obter a legitimação do
projeto dentro e fora dos seus limites geográficos, ou seja, busca despertar o
orgulho dos citadinos e tornar a localidade atraente aos possíveis investidores e
turistas. Tal procedimento é responsável pela promoção de uma imagem reduzida e
estetizada da cidade, a partir do momento em que elegem as porções do território e
formas de sociabilidades compatíveis com a nova imagem. As ideias de identidade e
imagem síntese do lugar, usadas com frequência no discurso urbano oficial,
representam uma simplificação das relações sociais e uma estratégia de controle,
que tende à produção do consenso e à eliminação dos conflitos, essenciais ao
urbano (SÁNCHEZ, 2010; ZUKIN, 1991, VAINER, 2002a).
No que diz respeito à “regeneração” urbana em porções específicas da
cidade, há um direcionamento das estratégias de intervenção em áreas de valor
histórico (centros urbanos) e naquelas entendidas como deterioradas (orlas
marítimas e de rios, leitos ferroviários ou edificações industriais), que se tornam
alvos de atenção do poder público e incorporadores imobiliários. De modo geral, são
traçados planos de preservação e requalificação para as áreas de importância
histórica e arquitetônica e construção de formas novas, inspiradas na arquitetura
pós-moderna, para as outras áreas. Seguindo essa lógica, destacam-se os projetos
como: intervenções para os Jogos Olímpicos de 1992 e a região portuária em
Barcelona, o Canary Wharf, nas Docklands de Londres, as intervenções na 42ª
Street em Nova Iorque, o parque para Exposição Mundial de Lisboa (Expo’98) e o
projeto Puerto Madero em Buenos Aires. No Brasil, destacam-se projetos como o
Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em Fortaleza, intervenções no centro de
São Paulo, o complexo Estação das Docas, em Belém e outros (VARGAS e
CASTILHO, 2009).
Outro componente importante nesse processo de mercantilização do espaço
urbano se refere à apropriação da cultura como forma de agregar valor e identidade
aos cenários produzidos e acelerar os fluxos de consumo. Tal operação se traduz
no espaço urbano por meio da inserção de grandes equipamentos públicos
(museus, centros culturais), projetos espetaculares assinados por arquitetos de
renome internacional, requalificação de áreas urbanas, preservação de edificações e
promoção de grandes eventos, que se transformam em vitrines publicitárias na
consagração de tal projeto de cidade, para atrair turistas, despertar o orgulho cívico
e a sensação de pertencimento, e neutralizar os conflitos (SÁNCHEZ, 2010).
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Os projetos de requalificação urbana também têm sido responsáveis pela
promoção de processos de gentrificação dentro das cidades, a partir da redefinição
espacial de fronteiras de classes. A reconversão e modernização de áreas
“degradadas” por meio do influxo de capitais têm promovido a expulsão de antigos
moradores a partir da imposição de novos padrões de usos e de espaços, nos quais
esses últimos não têm acesso. Tal estratégia não é aleatória, mas uma forma de
ganho de capital orquestrada pelos agentes imobiliários e públicos, que promove a
limpeza urbana e a substituição dos pobres por uma classe média (branca) (SMITH,
1996).
Na construção espacial do capitalismo flexível, também se verificam
tendências para a publicização da esfera privada e privatização da esfera pública: os
espaços públicos se transformam em locais cada vez mais voltados ao consumo, à
estetização e ao controle de usos e frequentadores. Assim, a noção de espaço
público e privado que toma alcance nas cidades contemporâneas vai se definindo
por meio da visão da esfera privada como lugar de candor e certezas, âmbito da
família e dos valores morais, frente à vida pública como lugar das agitações, do
imprevisível, da desordem e da desorientação moral, marcando o declínio da cultura
pública, como apontado por Sennett (2014). Nesse sentido, o resgate dos espaços
públicos vai se firmando em torno à ideia de que em público todos deveriam ser
iguais. No plano discursivo, a esfera pública, entendida segundo Habermas como
local onde os cidadãos se dedicam à participação política e ao exercício
democrático, os espaços públicos se firmam como lugar do diálogo, onde cada um
deve ceder em favor do bem comum.
Manuel Delgado (2011) destaca que os espaços públicos hoje têm papel
fundamental na administração das cidades. O termo, tal como é empregado pelas
administrações públicas e muitos planejadores, tem forte conotação política, que
representa uma esfera de convivência pacífica e harmoniosa do heterogêneo e da
sociedade. Esse significado de espaço público está estreitamente vinculado à noção
de cidadania, como forma de democratismo radical que é chamada a realizar o
projeto cultural da modernidade em sua dimensão política. O espaço público seria,
assim, o lugar do acordo interacional, do “cidadanismo”, que possui uma pretensão
de neutralidade, de superação das diferenças de classe por meio do consenso.
Assim, o comportamento incívico deve ser corrigido pela cidadania, deixando a
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cargo da vigilância e da atuação policial o que não conseguiram: disciplinar o
exterior urbano, a pobreza e a marginalidade.
No capitalismo flexível os interesses privados se apropriaram da esfera
pública e a transformaram em local de consumo, e a participação em tais espaços
de consensos passou a ser determinada pela capacidade individual desse consumo.
A Disneylândia foi tomada como inspiração em muitos projetos, representada como
modelo de espaço público perfeitamente administrado e controlado, além de vincular
um forte simbolismo de consumo e o encanto da imagem, agora transposto aos
parques, praças, centros culturais ou museus (ZUKIN, 1991; GUIRARDO, 2009).
Vale destacar ainda, que no processo de redesenho da esfera pública o
shopping center se afirmou como a nova expressão do espaço público, que traz a
sensação de refúgio e segurança. Os templos de consumo, incentivados pelas
imagens de violências vinculadas às ruas, passaram a forjar novas formas de
sociabilidade, ao oferecerem uma falsa realidade de liberdade e segurança
(BAUMAN, 2001).
Fechando a análise sobre o planejamento urbano na era pós-moderna, os
megaeventos, ou seja, eventos internacionais culturais (exposições, fóruns etc.) ou
esportivos (Jogos Olímpicos, Copa do Mundo de Futebol etc.) se tornaram
ingredientes essenciais para a compreensão das novas estratégias de inserção das
localidades nos circuitos globais de capital. Segundo seus agentes promotores, sua
realização seria responsável por garantir visibilidade à cidade sede e atrair
investidores e turistas, alavancando o processo de resgate urbano, pautado pela
inovação e pela eficiência. Em defesa dos chamados legados, justifica-se que
eventos tais como os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo se constituem como
oportunidades para mudar as cidades-sede, tendo em vista a promoção de
melhorias nas redes de infraestrutura, mobilidade, comunicação, segurança,
integração e intervenções em áreas “degradadas” (VAINER et al., 2016a).
A temática dos megaeventos será ampliada no Capítulo 3. Por ora, cabe
atentar para a economia do esporte e os novos paradigmas do planejamento e
gestão das cidades por meio dos planos estratégicos, que resulta da mudança na
organização de competições esportivas pela projeção midiática, intervenções
urbanísticas e envolvimento do setor privado, por um lado; e a veiculação de uma
imagem positiva da cidade que organiza o evento – competitiva, vigorosa,
disciplinada e pronta para atrair investidores –, por outro. Nesse sentido foram

57

paradigmáticas as Olimpíadas de Barcelona em 1992. Os megaeventos passaram a
ser disputados entre as localidades, como forma de atração de investimentos e
aceleração de projetos de desenvolvimento econômico e político. No Brasil, a
organização de megaeventos esportivos se tornou uma meta das políticas públicas,
que mobilizou uma coalização de atores públicos e privados, culminando com a
escolha do país como sede da Copa do Mundo de 2014 e do Rio de Janeiro como
sede dos Jogos Olímpicos de 2016 (MASCARENHAS et al., 2011).
Na prática, o uso dos megaeventos esportivos como mobilizadores de novos
projetos urbanos tem demonstrado seu potencial fragmentador dos espaços, tendo
em vista a atenção das demandas exigidas pelas entidades organizadoras (como o
Comitê Olímpico Internacional – COI, e a Federação Internacional de Futebol
Associado- FIFA) e os interesses dos atores públicos e privados envolvidos no
projeto. Por meio de intervenções seletivas, que privilegiam a distribuição das
intervenções e melhorias no espaço urbano em regiões estratégicas (ligações a
portos e aeroportos, por exemplo) e próximas aos estádios e entornos olímpicos,
combinadas a estratégias de valorização imobiliária, produzem-se amplos processos
de gentrificação e remoções de pessoas pobres. Os rumos das cidades têm sido
definidos por meio daquilo que Agamben (2004) classifica como políticas de
exceção, mediante a adoção de leis de caráter excepcional adotadas sob a
justificativa da urgência demandada pela ocorrência de tais eventos. Ou seja, nas
cidades onde o planejamento motivado pelos megaeventos é adotado, a defesa de
um estado permanente de emergência relativo à viabilização dos projetos supõe
alterações em determinadas leis que por ventura contrariem os interesses dos
agentes envolvidos. Tais mudanças jurídicas nas cidades-sede podem durar
enquanto acontecem tais eventos ou estabelecer-se, permitindo técnicas autoritárias
de governo.
Apresentadas as principais ideologias e práticas de urbanismo, identificou-se
sua utilização como forma de controle da morfologia e dos modos de habitar as
cidades, na produção de um espaço físico e social adequado às atividades
econômicas e às vontades políticas daqueles que controlam o capital e o Estado.
A aplicação do urbanismo como ciência capaz de identificar os usos corretos
e errados para os espaços e promover a cura para os problemas urbanos, oculta
relações de dominação.

O urbanismo praticado pelos diferentes atores

(planejadores, administradores públicos e promotores imobiliários) se instrumentaliza
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a partir dos ajustes do espaço físico às estruturas produtivas, da distribuição
hierárquica da população em partes determinadas da cidade, da construção de
espaços públicos de caráter seletivos e da obtenção de mais-valia por meio da
venda do próprio espaço, como se tem visto cada vez mais nas cidades
contemporâneas.
O “espaço concebido” reduz o “vivido” e o “percebido” ao visível e ao legível,
ou seja, ao que é considerado legítimo. A transformação do espaço urbano como o
espaço abstrato, que opera por meio de um acordo tácito e do consenso espacial na
formação de áreas apropriadas ao convívio entre iguais, reafirma a posição social de
cada indivíduo na sociedade. No entanto, como lembra Lefebvre, apesar do controle
extremo, operado pela ordem urbanística e pela ordem pública, é impossível
imobilizar o urbano.

1.2 ORDEM PÚBLICA E CONTROLE SOCIOESPACIAL

A terceira parte do capítulo tem como objeto a questão da ordem pública nas
cidades, ou seja, o conjunto de estratégias e operações objetivas e discursivas para
o controle direto dos corpos, que condicionam também a forma urbana. Cabe ao
policiamento e à vigilância sobre a massa de indivíduos lidar com os possíveis
distúrbios e agitações, somando-se à ordenação urbanística na contenção de
situações que venham a perturbar a ordem social.
As demandas pela ordem e segurança pública têm assumido um
protagonismo no direcionamento da vida urbana contemporânea, em substituição às
políticas de assistência social que atuavam em atenção às populações pobres. O
aprofundamento das medidas repressivas se tornou forma recorrente de
administração da miséria.
Caberá ao “Estado de segurança”, fundamentalmente, promover apenas
medidas paliativas de contenção, técnicas/procedimentos de evitação ou de
repressão, atacando não as fontes, mas tentando simplesmente dirimir os
efeitos (entre eles o da violência) dessa dinâmica social precarizadora e
excludente (HAESBAERT, 2014, p. 216).
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A presente seção busca discutir a centralidade da questão da segurança na
cena urbana contemporânea e o aguçamento das políticas repressivas como forma
de administração da nova pobreza, a fim de identificar seus impactos na
reorganização do espaço urbano, com tendências para a reprodução e
aprofundamento das formas de exclusão socioespaciais.

(In)segurança e redesenho do espaço urbano

Como primeiro aspecto, é importante tratar da temática da segurança, ou
melhor, da sensação de insegurança que tem acometido as sociedades urbanas,
atemorizadas pelas cenas da chamada violência urbana. Segundo pesquisa do
instituto Datafolha divulgada em 2014, a segurança ocupava o 2º lugar entre as
maiores preocupações dos brasileiros17. Os dados ajudam a ilustrar a importância
que a temática tem adquirido no debate público brasileiro, como elemento
determinante para as políticas públicas e urbanas.
As situações de violência nas cidades implicam na difusão dos sentimentos
de medo e insegurança e no desejo pelo seu combate. A expressão “violência
urbana”, muito difundida e coletivamente aceita pelas populações urbanas, é usada
para descrever cognitivamente e organizar o sentido subjetivo das práticas que
envolvem o que se define como crime e suas vítimas, a partir de narrativas de
avaliação moral das condutas e fenômenos da vida cotidiana nas grandes cidades
(MACHADO DA SILVA, 2004). Essa categoria abstrata constitui uma “forma de
vida”, à medida que influencia nos medos urbanos e no direcionamento das políticas
de segurança pública.
É importante destacar que a leitura dominante quando se fala em violência
aparece vinculada ao crime e ao sujeito do crime, insistindo em reduzir as
manifestações de violência ao nível individual. As demonstrações de violência física
formam a face mais visível da violência, frequentemente vinculadas aos indivíduos
mais resistentes à ordem e ao cumprimento das normas legais e informais de
conduta, num processo contrário ao autocontrole que produz o “homem civilizado”,
(ELIAS, 1994b). Porém, existem outras formas de violências invisíveis ou toleradas,
17

Os dados foram divulgados em reportagem do Jornal Nacional de 05/08/2014, sob o título
“Segurança é a 2ª maior preocupação dos brasileiros, segundo pesquisa”. Disponível em:
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/08/seguranca-e-2-maior-preocupacao-dos-brasileirossegundo-pesquisa.html. Acesso em 06/04/2019.
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que prescindem da força física e que são praticadas tanto no nível individual quanto
de Estado, capazes de gerar violações de direitos, danos psicológicos e/ou a
aceitação de formas de dominação social (ŽIŽEK, 2014; BOURDIEU, 1989; BRAUD,
2006). Como observa Misse (2008), a violência é, portanto, uma categoria analítica
cuja definição deve ser disputada por sua legitimidade de uso e conteúdo.
Assim como a noção generalizada de violência é reducionista, a visão de
segurança que ganha destaque nos discursos políticos, nas representações
midiáticas e nos debates acalorados entre as pessoas, também é restrita18 e está
frequentemente associada à falta de proteção individual, à sensação de insegurança
nas ruas e à violência urbana, reduzindo esse debate à necessidade de repressão
de determinadas situações e sujeitos sociais vinculados à criminalidade.
Haesbaert (2014, p.154) afirma que o debate da segurança usado tanto pela
direita como pela esquerda hoje, com as limitações implicadas pelos termos, está
focalizado em sentido amplo nas próprias garantias da vida, ou seja, a relação entre
vida e morte, envolvendo riscos e/ou a violência que colocam em jogo a própria
sobrevivência física, a condição de “viventes”, que buscam a segurança de
simplesmente estar vivendo. Obviamente, como coloca o autor, há interpretações
críticas que ampliam o debate e discutem as práticas em torno a processos gerados
pela desigualdade e os conflitos no interior da sociedade capitalista, e outras que se
restringem ao debate genérico, no qual toda a população é afetada de forma igual e
igualmente responsável pelo clima de insegurança vigente.
Cabe pontuar que segurança e insegurança não são termos opostos, mas
distintos. A segurança que proporciona/garante a qualidade de vida para alguns
pode gerar insegurança para outros grupos (instabilidade social e econômica, ou
mesmo a repressão). Em sentido amplo, a sensação de insegurança diz respeito ao
perigo, àquilo que põe em risco a segurança, e aos medos interiores.
Na contemporaneidade ganha projeção um sentimento generalizado de
medo e de insegurança diante da imprevisibilidade, de uma dinâmica de vida rápida
e em constante mutação, do sentimento de impotência. O distanciamento entre os
indivíduos, por meio da ruptura dos laços de solidariedade, do isolamento pessoal e

18

Cabe lembrar que a palavra segurança apresenta um significado relacional e que pode abarcar
uma variedade de temas, a depender de seu contexto: segurança pessoal, segurança nacional,
segurança pública, segurança financeira, segurança alimentar, segurança ambiental etc.
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da desconfiança generalizada potencializaram a sensação de insegurança e os
medos19.
Como indica Oliveira (2002), a segurança representa um desejo inerente à
fundação das cidades, tendo em vista a proteção de seus habitantes contra os
diversos tipos de ameaças externas. No debate sobre a segurança que tem ganhado
projeção, essa visão parece deslocar-se para as “ameaças” internas. Bauman (1999,
p.55) lembra que a cidade, construída originalmente em nome da segurança para
proteger dos invasores mal-intencionados, estava mais associada aos perigos do
que à segurança. Nos tempos pós-modernos aumentou o “fator medo”, alimentado
pela difusão midiática de notícias sobre a criminalidade e pelas demandas frenéticas
pelo consumo de espaços privativos e da segurança privada. Assim, os medos
contemporâneos, “medos urbanos” típicos, ao contrário daqueles que se
concentravam

nos

invasores,

referem-se

a

inimigos

interiores,

categorias

indesejáveis e vistas como perigosas. É um medo que garante o coletivo da
segurança individual e em vez da união, implica na separação e no evitar o outro
como as principais estratégias de sobrevivência.
A sociedade “global”, nos seus diferentes contextos e formas de intensidade,
tem proclamado a segurança, que além de alimentar setores da economia, tem
fomentado medidas de exceção e repressão adotadas pelos governos nacionais. A
opinião pública é forjada de modo a aceitar e incentivar, praticamente sem
discussão, tudo o que seria executado pretensamente em seu benefício, para a sua
segurança. (HAESBAERT, 2014).
O léxico da segurança territorial tem se difundido, afetando diretamente as
formas de interação social. Colocado sobre uma aparente neutralidade tecnocrática,
estende-se mediante um universo simbólico (o risco, o perigo, a insegurança) do
qual obtém sua própria legitimação, tornando-se paradigma. O consenso social e o
apoio público que fazem emergir políticas seletivas e repressivas se constrói em
torno a práticas discursivas sintonizadas entre governos e mídias (DE GIORGI,
2005).
19

O caráter predatório do modelo capitalista, da capacidade humana de autodestruição (poder
nuclear, alterações climáticas, etc.), coloca também a questão dos riscos como um dos fatores da
insegurança. A partir das preocupações constantes com os riscos, sejam eles individuais (risco à
saúde, por exemplo) ou mais amplos (catástrofes, terrorismo), reivindicam-se cada vez mais medidas
de proteção e prevenção contra ameaças potenciais (HAESBAERT, 2014), acionando demandas de
segurança.
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Assim, as mídias têm cumprido um papel importante na fabricação do medo
que legitima a nova política dos Estados. Milton Santos (2011) lembra do papel
despótico da informação como alicerce ideológico que serve para justificar as ações
hegemônicas mediante a difusão de notícias manipuladas, que ao invés de
esclarecerem, confundem o público. A exposição diária de cenas de violência nos
noticiários e jornais garante a construção de uma realidade editada20:
O combate ao crime, como o próprio crime e particularmente o crime contra
os corpos e a propriedade privada, dá um excelente e excitante espetáculo,
eminentemente assistível. Os produtores e redatores dos meios de
comunicação de massa estão bem conscientes disso. Se julgarmos o
estado da sociedade por suas representações dramatizadas (como faz a
maioria das pessoas, quer estejam dispostas ou não a admiti-lo para os
outros e para si mesmas), não apenas a proporção de criminosos em
relação à “gente comum” pareceria exceder de longe a proporção da
população já mantida na cadeia e não apenas o mundo como um todo
pareceria dividir-se primordialmente em criminosos e guardiães da ordem,
mas toda a vida humana pareceria navegar numa estreita garganta entre a
ameaça de assalto físico e o combate aos possíveis assaltantes. (BAUMAN,
1999, p.126-127).

Ferraz (2005a) destaca que o bombardeio de notícias sobre a violência
contribui para o crescimento do medo entre os moradores das cidades, inclusive
entre pessoas que nunca foram vítimas da criminalidade. Apresenta-se uma
realidade editada que induz a uma lógica de pensamento social que, por sua vez,
vincula miséria e violência, reduzindo os dois problemas e retirando sua natureza
política, social e econômica.
Tal procedimento leva à exclusão do “outro”, por meio da indignação moral e
estigmatização de um tipo social, seja por sua cor, origem social e/ou lugar onde
mora, vinculado com frequência aos crimes, às ilegalidades e aos comportamentos
desordeiros. Misse (2008) denomina as formas de acusação social como “sujeição
criminal”, processo social que difere de um processo racional-legal, onde a
incriminação precede a criminação, isto é, antes que um crime tenha acontecido
existe um criminoso potencial desse crime a ser incriminado, um tipo social
estigmatizado que recebe também uma acusação moral, de forma regular ou
extralegal.

20

Convém lembrar da crítica feito por Debord (2003) sobre o espetáculo como ponto visível e
superficial de uma máquina de manipulações, que fragmenta a vida cotidiana em imagens e reduz o
vivido a suas representações. O consumo de notícias sobre a violência confunde a visão do público
gerando ódio de classes e ocultando as raízes dos problemas.
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Mas a sujeição criminal é mais que estigma, pois não se refere apenas aos
rótulos, à identidade social desacreditada, à incorporação de papeis e de
carreiras pelo criminoso (...). Ela realiza a fusão plena do evento com seu
autor, ainda que esse evento seja apenas potencial e que efetivamente não
tenha se realizado (MISSE, 2008, p.380).

No outro lado do espectro, a elite e as classes médias representam a si
mesmas como vítimas em potencial, que precisam e devem proteger-se do “outro” a
qualquer custo. Como apontado na pesquisa supracitada, publicada pelo Datafolha
em 2014, dentre o público entrevistado, as pessoas que mais se sentiam
ameaçadas pela insegurança pertenciam às chamadas classes A e B, sentimento
que contribui para a acusação social dos mais pobres.
A associação da ocorrência dos crimes com as populações mais vulneráveis
aponta as intenções seletivas dos legisladores, na contenção de ações mais
prováveis de serem cometidas por pessoas para as quais não há lugar na ordem.
Os tipos mais comuns de crimes e de criminosos, na visão pública, vêm quase
sempre da “base” da sociedade, dos guetos urbanos e zonas proibidas. É essa a
criminalidade que realmente conta e que ilustra as capas dos jornais e programas
televisivos21 (BAUMAN, 1999). Tal noção do crime opera como categoria de controle
social.
O consenso social e o apoio público capitaneados a partir da exploração do
crime como espetáculo televisivo dá legitimidade às políticas punitivas, alicerçadas
pela urgência e exceção às leis em nome da pretensa segurança. A
espetacularidade (versatilidade, severidade e disposição) das operações punitivas
importa mais do que sua eficácia que, de qualquer forma, dada a indiferença geral e
a curta duração da memória pública, raramente é testada. Importa mais a
quantidade de crimes detectados e reportados, embora ajude que de vez em quando
um novo crime odioso e repulsivo chame a atenção do público, forçando novas
campanhas de punição. Servem, ainda, para ocupar a atenção do público com os
perigos do crime e da criminalidade, impedindo que se reflita sobre o motivo para as
O autor afirma que os crimes cometidos no “topo” da escala social são mais difíceis de desvendar
na densa rede de transações empresariais diárias e estão presos a relações complexas de compra
do silêncio e redes de influências e poder. Além disso, Bauman (1999) coloca que os crimes do
“colarinho branco” não rendem o mesmo espetáculo televisivo que outros crimes violentos e poucas
vezes ganham projeção na mídia. A operação Lava Jato, que foi deflagrada pela Polícia Federal
brasileira em 2014 e que envolveu políticos do alto escalão e grandes empresários, pode ser vista
como uma exceção, cujos interesses pela ampla divulgação dos casos, revela diferentes nuances.
Além da gravidade dos fatos em si, a operação serviu como arsenal político nas disputas pelo poder.
21
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pessoas ainda se sentirem inseguras, perdidas e amedrontadas apesar de tanto
policiamento (BAUMAN, 1999, p. 127-128). Por isso, as grandes mídias são hoje
obstáculos e não instrumentos para o debate democrático sobre a temática.
Esse quadro de potencialização do medo incentiva a venda de dispositivos
de “proteção e segurança” pessoal, num processo de produção de novas
representações sociais e espaciais, refletidas no espaço urbano. O mercado de
segurança privada tem se beneficiado cada vez mais com os números da violência,
mediante a venda de carros blindados, sistemas de vigilância digital, equipes de
vigilância privada, cercas elétricas e outros dispositivos. Além disso, aponta para
novos modos de uso das cidades, por meio dos condomínios fechados e shopping
centers, que representam áreas exclusivas para as elites.
Para Alessandro De Giorgi (2005), a crescente demanda de proteção e o
nascimento de um verdadeiro mercado de segurança constituem um índice
significativo da difusão social de um vocabulário motivacional da precariedade e do
medo. Os macrofenômenos e os problemas sociais desarticulados do discurso
político, das demandas de transformações sociais ou da perseguição do bem-estar
coletivo como instrumento de erradicação das causas sociais dos desvios,
conduzem à visão do acesso à segurança como bem que pode ser obtido no
mercado. Dessa forma, as elites e classes médias das cidades globais têm se
“armado” por conta própria contra os pobres perigosos, lançando mão de estratégias
particulares de proteção.
Para Enzensberger (1997), a segurança se destaca como bem de luxo no
século XXI:
A segurança é provavelmente o mais precário de todos os bens de luxo. Na
medida em que o Estado não pode garanti-la, cresce a demanda privada e
os preços disparam. Guarda-costas, serviços de vigilância, dispositivos de
alarme – tudo que promete segurança integra hoje o estilo de vida dos
privilegiados, e o ramo pode contar, no futuro, com altas taxas de
crescimento. Quem se muda para o bairro dos ricos, logo pressente que o
luxo do futuro não promete um puro desfrute. A exemplo do passado, ele
não ensejará apenas liberdades, mas também coerções. Pois o privilegiado
que se quiser pôr em segurança não exclui somente os outros; exclui a si
mesmo (ENZENSBERGER, 1997, p.6).

Mike Davis (2009) aponta um cenário composto pelo policiamento privado
armado, pelos modernos equipamentos de vigilância eletrônica, por muros
guardados e pela privatização dos espaços públicos em Los Angeles. A defesa de
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estilos luxuosos de vida se traduz na proliferação de novas formas de repressão ao
movimento, a fim de conter as classes consideradas como perigosas. Nessa e em
outras cidades contemporâneas, a militarização da vida urbana tem se mostrado
visível nas ruas e ganha alcance nas arquiteturas e nos espaços públicos, como
parte de um esforço paranoico na busca pela proteção. A segurança se tornou,
ainda, um bem posicional definido pelos níveis de renda, como símbolo de prestígio
e marca de um estilo de vida:
(...) a ‘segurança’ tem menos a ver com a proteção de cada um do que com
o grau de isolamento pessoal, em ambientes residenciais, de trabalho,
consumo e viagem, em relação a grupos e indivíduos “desagradáveis”, ou
mesmo à multidão em geral (DAVIS, 2009, p.236).

As
condomínios
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buscado

isolar-se

em
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subúrbios

do
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“comunidades”
tipo

seguras,

norte-americano,

nos
como

representação bucólica que lembram a vida no campo, paraísos de aparente
tranquilidade próximos (quando não dentro) das cidades, que se caracterizam pela
homogeneidade social e por determinado padrão de gosto.
Para concluir, de um modo geral se observam dois processos na
composição do quadro de segurança nas cidades22. Um se dá por meio da
segurança privada e do policiamento, na defesa de estilos de vida e vigilância
patrimonial das classes médias e elites, e outro se dá por meio da vigilância e do
controle policial repressivo, que atua sobre as classes pobres. Ou seja, para os mais
ricos, garante-se uma existência ordeira e segura e para os mais pobres, a força
ameaçadora da lei.

22

A visão de segurança proposta por Jane Jacobs nos é útil para ir além dessa tendência dominante
quanto ao policiamento repressivo e ao isolamento das elites: “A primeira coisa que deve ficar clara é
que a ordem pública – a paz nas calçadas e nas ruas – não é mantida basicamente pela polícia, sem
com isso negar sua necessidade. É mantida fundamentalmente pela rede intrincada, quase
inconsciente, de controles e padrões de comportamento espontâneos presentes em meio ao próprio
povo e por ele aplicados. (...). A segunda coisa que se deve entender é que o problema da
insegurança não pode ser solucionado por meio da dispersão das pessoas, trocando as
características das cidades pelas características dos subúrbios" (JACOBS, 2007, p. 32).
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O aprofundamento das medidas de repressão como forma de governo da miséria

Visto a centralidade adquirida pela temática da segurança no direcionamento
da vida urbana e social contemporânea, o segundo aspecto sobre o qual se
pretende chamar atenção nesta exposição se refere ao contexto de aprofundamento
das medidas de repressão adotadas pelos poderes públicos e suas formas de ação
sobre

o

corpo

social,

sobretudo

os

segmentos

considerado

perigosos,

desordenados. É importante localizar essa dinâmica a partir de um determinado
contexto de mudanças no capitalismo, cujo reforço nas medidas de contenção social
passou a ser utilizado como políticas de Estado na imposição de uma ordem social
renovada.
O processo de reajuste da economia capitalista após 1970 aprofundou os
mecanismos de controle socioespacial mediante a atrofia do Estado social e
hipertrofia do Estado penal, transformações complementares e correlativas que
como indicado por Wacquant (2001a), fazem parte da instituição do governo da
miséria. A inclinação em direção às políticas de “lei e ordem”, iniciadas nos Estados
Unidos e logo expandidas para os países da Europa e também da América Latina
(guardadas as especificidades e diferentes graus de profundidade em cada
contexto), tornaram-se paradigmas na consolidação do capitalismo neoliberal. Cabe
aprofundar tal contexto na busca por desvelar processos mais amplos advindos da
transformação do Estado.
Destaca-se a mudança de natureza dos Estados nacionais para ajustar-se
ao mundo “globalizado”. Na preparação de um cenário próspero em atenção às
necessidades das empresas globais, o Estado reduziu seus gastos com programas
sociais e passou a omitir-se frente aos anseios da população. Os Estados foram
abalados em sua soberania, posto que sociedades e economias foram despidas da
autoridade governamental e entregues à ação dos mercados e empresas globais23.
Cabe ao Estado a função de orquestrar as territorialidades e produzir um ambiente
propício para os capitais. Dessa forma, a expressão da soberania Estatal tem se
manifestado pela sua capacidade de policiar a “lei e a ordem”, onde o controle da
população pobre (e desfuncionalizada) tende a refletir-se na “confiança dos
Deve-se lembrar das limitações desse “Estado mínimo”, como ficou evidente na crise financeira de
2008-2009, com a decisão dos Estados pela injeção de dinheiro público na economia e socialização
das perdas das grandes empresas, principalmente o setor bancário e financeiro, junto a programas
de estímulo econômico para frear queda de consumo (HAESBAERT, 2014, p.142).
23
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investidores”, nas suas decisões de investir ou retirar investimentos de determinada
localidade (BAUMAN, 1999; SANTOS, 2011).
O capital transnacional e seus agentes, aliados aos Estados sob a bandeira
do neoliberalismo, ganharam poder e procederam à reconstrução da autoridade
pública em direção ao Estado punitivo. A desregulamentação social somada à
imposição do trabalho assalariado precário tem sido determinante para o aumento
da pobreza, movendo um circuito que retroalimenta a administração policial e
repressiva dessa pobreza. “A ‘mão invisível’ do mercado de trabalho precarizado
conseguiu seu complemento institucional no ‘punho de ferro’ do Estado, que tem
sido empregado para controlar desordens geradas pela difusão da insegurança
social” (WACQUANT, 2008, p. 93).
Wacquant (2003) analisa o contexto norte-americano a fim de entender os
efeitos do processo de retração social do Estado e a penalização da pobreza com o
avanço das políticas neoliberais, que ganham alcance também em outros países. O
autor destaca que nos Estados Unidos é mais certo falar em “Estado caritativo”, já
que a esfera social da cidadania é reduzida e que os programas voltados para as
populações vulneráveis foram sempre limitados e isolados do resto das atividades
estatais, informados por uma concepção moralista e moralizante da pobreza como
produto das carências individuais dos pobres. O princípio que guia a ação pública
norte-americana na matéria não é a solidariedade, mas a compaixão, e seu objetivo
não é fortalecer os laços sociais ou reduzir as desigualdades, mas aliviar a miséria.
Com o aumento das desigualdades sociais, a insegurança econômica, a
duplicação das despesas militares e a redistribuição das riquezas em direção às
classes altas, nos Estados Unidos “a ‘guerra contra a pobreza’ foi substituída por
uma guerra contra os pobres, bode expiatório de todos os maiores males do país"
(WACQUANT, 2003, p. 24). Num movimento que marca o fim dos compromissos
sociais e da solidariedade para com a pobreza, os pobres devem assumir a
responsabilidade por si mesmos e caso isso não ocorra serão atacados por uma
série de medidas punitivas e vexatórias destinadas a recolocá-los no caminho certo,
ou seja do emprego precário, ou pelo menos diminuir suas exigências e seu peso
fiscal para o Estado.
O sistema de bem-estar social nos Estados Unidos foi sempre estigmatizado
por sua vinculação com as reivindicações do movimento negro, sendo reduzido
drasticamente a partir da era Reagan, seja por meio do corte de programas de
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assistência, da redução do valor do benefício, ou ainda, da imposição de uma
burocracia quanto aos requisitos necessários para o acesso ao benefício,
desencorajando ou eliminando beneficiários. Além disso, tais programas se tornaram
instrumentos de vigilância e controle das classes “perigosas”. O acesso à
assistência social depende da adoção de certas normas de conduta, como a
obrigação de aceitar qualquer emprego, a assistência às famílias em função da
assiduidade escolar de seus filhos ou da inscrição em pseudo-estágios de formação
sem perspectiva, que reproduzem técnicas de trabalho subalternos e precários
(WACQUANT, 2003).
Assim, com o fim do Estado caritativo, os pobres, em sua maioria negros e
também latinos, foram lançados à sua própria sorte nas cidades, nos bairros pobres,
nos guetos ou nas prisões, último estágio da imobilização social.
A constituição do gueto norte-americano, espaço de segregação social,
representa não somente um local para famílias pobres, mas uma forma institucional
de enclausuramento e controle etnorracial, formando uma espécie de cidade negra
(Black Belt), cujas barreiras impostas os diferencia não apenas por sua situação de
pobreza, mas por um processo de urbanização distinto do resto da cidade branca.
(WACQUANT, 2001a; 2008). O gueto é um produto e um instrumento de poder de
um grupo que se dá por meio de duas faces: a imobilização da categoria dominada,
mas que também representa uma forma de integração dos dominados, na medida
em que permite a colaboração e a formação de uma comunidade entre seus
membros24. Porém, com o desinvestimento social operado após a década de 1970
junto à precarização do trabalho, que conduziram ao avanço da pobreza, tem-se
uma ação direta no gueto, reafirmando a face da imobilização social e tornando-os
“hipergueto”. Composto por um quadro extremo de privações, esse cenário se
caracteriza pela decomposição da infraestrutura institucional, a redução das redes
de solidariedade, a propagação da violência e do medo, a economia informal e o
mercado de drogas (WACQUANT, 2004, 2008). O contexto de atrofia do Estado
caritativo norte-americano, conduziu à criminalização do gueto e à administração
policial repressiva, sendo seus indivíduos os principais alimentadores do sistema
carcerário.

24

O isolamento imposto leva a uma intensificação do intercâmbio social e cultural dentro do gueto,
que pode fazer surgir uma consciência unificada e apesar de todas as dificuldades reivindica o lugar
do negro na sociedade e busca seus direitos (WACQUANT, 2004).
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A prisão se tornou continuação/substituto do gueto, como forma última e
eficaz de confinamento. O fim das garantias sociais e trabalhistas junto à contenção
repressiva dos pobres fez com que as taxas de encarceramento nos Estados Unidos
subissem rapidamente, tornando-se a maior população carcerária do mundo. O
sistema revela sua seletividade, posto que muitos daqueles que perderam o
benefício social passaram a lotar as cadeias municipais, estaduais e federais, sendo
os negros os ocupantes mais frequentes. A política de “guerra às drogas” e a
contenção de comportamentos considerados desordeiros por meio das chamadas
políticas de “Tolerância Zero”25, foram as principais responsáveis pelo inchaço do
sistema carcerário norte-americano.
A ideologia reabilitadora do cárcere que dominava as instituições
disciplinares vem sendo substituída por um paradigma explícito de contenção e
neutralização da juventude pobre. Assim, o encarceramento reelabora sua missão
histórica dirigida agora para a "regulação da miséria (talvez sua perpetuação)" e
armazenamento dos refugos do mercado (WACQUANT, 2003, p.33). O Estado
penal que vem se instalando não tem objetivo de reabilitar os criminosos, mas de
gerenciar os custos, de controlar as populações consideradas perigosas e, na falta
disso, estocá-los em separado para remediar a falta de serviços sociais. O
encarceramento serve antes de tudo para "governar a ralé" que incomoda, muito
mais do que para lutar contra os crimes de sangue, cujo espectro frequenta as
mídias e alimenta uma florescente indústria cultural do medo dos pobres
(WACQUANT, 2003).
Nos locais pobres das metrópoles ocidentais a pobreza costumava ser
entendida como um resíduo, considerada como algo remediável por meio de uma
subsequente expansão do mercado (formação de um “exército de reserva”). Porém,
no sistema de acumulação flexível a pobreza está cada vez mais desconectada a
longo prazo, senão permanentemente fora das tendências macroeconômicas, e
fixadas nos bairros de má fama pelo isolamento e alienação social que a
retroalimenta, confinada e separada do resto da sociedade. Torna-se uma “pobreza

As políticas de “tolerância zero” serão abordadas no Capítulo 3. Por ora, cabe destaca-las como
um complexo de estratégias para reduzir a frequência e a gravidade de determinados fenômenos
percebidos como socialmente indesejáveis e que guarda também uma orientação política, marcando
gestões repressivas na busca pelo combate à “criminalidade” a partir da década de 1990, em Nova
York, e que alcançou cidades como Paris e Rio de Janeiro.
25
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sem destino” (BATISTA, 2003) e representa um exército de vagabundos, perigosos
e ameaçadores, a serem combatidos pelo rigor da lei e da ordem.
Nesse sentido, Wacquant (2001a) fala em um processo de modernização da
miséria pela nova organização econômica, as revoluções tecnológicas e as
transformações no mundo do trabalho, ou seja, o surgimento de um novo regime de
desigualdades e marginalidade urbana que contrasta com o regime predominante no
fordismo. Essa “marginalidade avançada”26, marcada pelas novas formas de
encerramento social excludente e de marginalização, não resulta do atraso, mas das
transformações desiguais e desarticuladas nos setores mais avançados das
sociedades e das economias ocidentais, que repercutem nas camadas mais pobres
e nos espaços que elas ocupam. O crescimento econômico concentrado, a
precarização do mercado de trabalho, a casualidade do emprego e o desemprego
em massa conduzem a uma completa desproletarização para grandes segmentos
da classe trabalhadora, especialmente entre os jovens. Somadas às políticas
estatais de contenção de gastos sociais, quando não seu total abandono, seu
resultado tende à extrema pobreza e destituição social, às divisões etnoraciais, às
expressões da violência, acumuladas nas áreas urbanas. A não ser que novos
mecanismos de mediação social sejam postos em prática para reincorporar as
populações excluídas, a população marginal tende a aumentar e a difundir-se, e com
ela a violência, a alienação política, a fragilização organizacional (capacidade de
organização social reduzida) e a informalização da economia.
O modelo de administração punitiva, que se espalhou para várias partes do
mundo, apresenta suas especificidades. Na Europa ocidental, as políticas de
repressão logo foram assimiladas pela Inglaterra e se difundiram pelo continente.
Wacquant (2008) afirma que a ênfase no tema da “violência urbana” e da
criminalidade, presentes nos discursos e políticas dos governos europeus, não se
26

O referido autor elenca seis fatores determinantes da marginalidade avançada: a dinâmica
econômica dissociada do trabalho assalariado, marcando o fim do esquema 40-50-60, ou seja,
trabalho de 40 horas semanais, durante 50 semanas ao ano e aposentadoria aos 60 anos de idade;
a desconexão funcional proveniente de tendências macroeconômicas, ou seja a marginalidade
parece estar descolada das flutuações de curto prazo da economia, sendo que os períodos de
prosperidade não refletem na consolidação de melhorias para os mais pobres; a fixação e
estigmatização territoriais, sendo a marginalidade concentrada em territórios bem identificados; a
alienação territorial e a dissolução do lugar pela individualização da vida e perda da ideia de
comunidade; a perda do interior, isto é, o desaparecimento de uma comunidade interior viável que
permitia uma rede de ajuda temporária enquanto se buscava um novo emprego; e por último a
fragmentação simbólica e social, num contexto de decomposição das classes pelas pressões da
desproletarização, que dificulta a adoção de uma linguagem que os unifiquem em torno a um projeto
de futuro viável.
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refere ao aumento da delinquência “juvenil”, mas ao redirecionamento da ação do
Estado, pelo encolhimento do Estado de bem-estar e ampliação das políticas de lei e
ordem como forma de disciplinar/reprimir os elementos desviantes e dispersar a
mobilização coletiva.
Isso não significa dizer que a Europa está importando, no atacado, o estilo
policial norte-americano e suas políticas penais, imitando de forma cega os
políticos do outro lado do Atlântico. Os países europeus, com sua forte
tradição de Estado, seja católico ou social-democrata, não caminham para
uma duplicação do modelo norte-americano, isto é, para uma completa e
brutal substituição do tratamento da pobreza via bem-estar social pelo
tratamento penal sustentado pelo empenho total no “encarceramento”. Na
verdade, eles estão tateando na construção de um caminho “europeu”
(francês, italiano, alemão, etc.) rumo ao Estado Penal, adequado às suas
diferentes tradições culturais e políticas, e caracterizado pela conjunção
redobrada da regulação social e da regulação penal da insegurança social
(WACQUANT, 2008, p.99)27.

Na América Latina, a importação de tais políticas como forma de manejar a
pobreza por meio do sistema judiciário penal se faz em um contexto complexo. Ao
analisar países como Argentina e Brasil, destaca-se um processo de acumulação da
pobreza que é mais antigo, ligado à industrialização fordista, onde não havia
trabalho suficiente nem crescimento econômico sustentado pelo setor manufatureiro.
Soma-se a isso a pobreza produzida no sistema pós-fordista pelo crescimento da
economia caracterizada pela criação de trabalhos ocasionais e inseguros28. Dado
esse contexto, a adoção de políticas de Tolerância Zero em tais países não tem o
mesmo significado do que em países da Europa Ocidental ou os Estados Unidos.
Em primeiro lugar, existe uma alta desigualdade na maioria dos países latinoamericanos e a pobreza alcança níveis muito maiores29, configura-se como uma
pobreza muito mais profunda. Em segundo lugar, o Estado de bem-estar social é
limitado nesses países, com pouca capacidade de proteger e abrangência limitada,
de maneira que quando este é reduzido, os efeitos são devastadores. Há uma
desregulamentação ainda maior da economia e efeitos mais negativos do que na
Como exemplo, o autor aponta que o Estado francês tem aumentado sua intervenção tanto social –
empregos para jovens, contratos de trabalho para desempregados e instituição de assistência de
saúde universal, etc. –, como penal – instalação de esquadrões de polícia nas periferias urbanas para
detectar e punir possíveis delinquências, reforço nas posturas repressivas contra população sem-teto,
etc. (cf. WACQUANT, 2008, p.99).
28
É importante considerar a escravidão como primeiro marco constitutivo da pobreza em países
como o Brasil, onde a abolição tardia desse sistema de produção deixou milhares de pessoas
abandonadas à própria sorte na transição para o trabalho assalariado, relegados ao subemprego e à
sub-habitação.
29
Wacquant (2006, p.65) fala que a pobreza alcança cerca de 40 a 60% da população na Argentina
ou Brasil, contra 15 ou 20% nos Estados Unidos.
27
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Europa Ocidental ou nos Estados Unidos, visto que no Brasil ou na Argentina, de
fato, cerca de 1/3 da economia é por si só informal. Reduzir este pequeno Estado de
bem-estar social equivale a eliminá-lo (WACQUANT, 2006).
Deve-se lembrar também, que quando se fala em um Estado penal nos
países latino-americanos há também muitas diferenças no que se refere à falta de
uma organização racional burocrática, profissional e competente, assentadas na
larga tradição de respeito pelas leis e aplicação universal das mesmas. O grau de
naturalização das desigualdades se faz sentir também pelo acesso desigual à justiça
e o sistema policial é mal controlado e em si mesmo não gera "proteção" contra a
violência, pelo contrário, é visto com desconfiança e como um dos maiores
reprodutores da violência contra as populações pobres (BATISTA, 1998; BATISTA,
2015; WACQUANT, 2001b, 2006).
No que se refere ao Brasil, as políticas de bem-estar social não têm muita
tradição e muitas vezes se resumem ao populismo. Num balanço rápido, as políticas
de proteção social, que tiveram seu início em 1930, foram criadas principalmente na
mediação das relações entre capital e trabalho, tendo prosseguido de modo
fragmentado. No período ditatorial de 1964 até 1985, marcado pela perda das
liberdades políticas, pela queda de renda do trabalhador e o aumento das
desigualdades econômicas a despeito do crescimento econômico, foi possível
observar algumas medidas na regulação do trabalho e aposentadorias (com a
criação do Instituto Nacional de Previdência Social, que unificou os Institutos de
Aposentadoria e Pensão, e do Fundo de Garantia do Trabalhador). Até esse
período, as formas de assistências foram marcadas por uma forte centralização
política e financeira do governo federal, com mecanismos redistributivos de
capacidade restrita.
Com a redemocratização do país, previa-se uma regulação social, como
ficou registrado na Constituição Federal de 1988, a “Constituição Cidadã”, na qual
estão previstos o acesso à saúde, previdência e assistência social, que marcaram a
direção para a universalização dos direitos sociais.
Porém, já num contexto de desmantelamento das políticas de proteção
social em nível mundial, a entrada de governos com inclinação para as políticas
neoliberais passou a ditar as agendas das políticas públicas brasileiras. O governo
de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) foi marcado por um grande volume de
privatizações de empresas estatais, atendendo às diretrizes estabelecidas pelo
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Consenso de Washington30. A partir de 2003, o então presidente Luís Inácio Lula da
Silva recuperou em seu governo algumas ideias do Estado de bem-estar, investindo
em programas sociais que resultaram na diminuição dos indicadores de pobreza. No
entanto, os investimentos em políticas sociais ainda são pequenos e mal
administrados no Brasil.
Assim como na descrição de Wacquant sobre os Estados Unidos, no Brasil a
assistência social também não é muito bem vista por boa parte da elite e classes
médias, como se seus beneficiários (principalmente aqueles que usufruem de
programas de complementação de renda, como o Bolsa Família) fossem “parasitas
sociais”, que se reproduzem irresponsavelmente e vivem às custas do Estado.
Predomina a máxima um tanto quanto desgastada de “ensinar a pescar ao invés de
dar o peixe”. Com isso, ignora-se o quadro de extremas desigualdades e a
vulnerabilidade social enfrentada por uma grande parcela da população brasileira,
retirando a natureza política, econômica e social que conduz a tais problemas.
Nesse contexto de ódio de classes, os indícios de um processo tímido de
redistribuição de renda por meio do investimento em programas sociais se viram
sobrepujados pela “emergência” de uma crise econômica, política e institucional31,
cuja solução tem sido amparada em projetos de governo na direção oposta à
atenção aos mais pobres, mediante a difusão rápida e sedutora dos argumentos da
economia neoliberal. Como saída para a crise, caminha-se em direção às políticas
privatistas, através da desregulamentação das leis trabalhistas, dos ataques à
previdência social e, por fim, do uso da segurança pública como modo de conter a
desordem e as explosões da violência urbana.
Medidas de contenção social inspiradas pela Tolerância Zero têm sido
implantadas em cidades brasileiras contra a classe pobre, em sua maioria negra e
jovem. Além da repressão a essa população, as favelas e periferias brasileiras têm
cumprindo

a

função

de

gueto,

marcadas

pelos

estigmas

e

pelo

amontoamento/encapsulamento das classes pobres em zonas que, de forma geral,
30

Recomendações políticas e econômicas alinhadas ao receituário neoliberal, adotadas pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI) na década de 1990 e dirigidas aos países emergentes, sob a
prerrogativa da aceleração econômica.
31
O momento descrito se refere aos episódios ocorridos a partir de 2014, marcado por um quadro de
retração econômica somado aos escândalos de corrupção envolvendo grandes políticos e
empresários vinculados ao governo, cujos esquemas foram evidenciados pela Operação Lava Jato.
Esse cenário de crise econômica, institucional e política, exacerbado por grandes lideranças políticas
e grupos midiáticos, culminou no processo de Impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016,
encerrando um ciclo de governos com tendência assistencialistas.
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são caracterizadas pela precariedade social e habitacional, desproletarização,
difusão de uma economia informal e como áreas tomadas pela insegurança. São
áreas vistas como um problema social, locais perigosos e incivilizados que devem
ser evitados, atraindo atenção negativa desproporcional por parte da mídia e da
opinião pública.
No Brasil, a fórmula do superencarceramento como meio de lidar com os
pobres, também foi adotada. A população carcerária mais que dobrou nas últimas
décadas e a partir de 2015 o Brasil ultrapassou a Rússia (419.623 presos) e passou
a ocupar o posto de 3ª maior população carcerária do mundo, só superada por
Estados Unidos (2.145.100 presos) e China (1.649.804 presos)32. Segundo dados
divulgados em dezembro de 2017 pelo Ministério da Justiça, o Brasil possuía
726.712 presos em junho de 2016. Sobre o perfil dessa população carcerária, mais
da metade são jovens entre 19 e 29 anos, 64% negros, e 75% deles não chegaram
ao ensino médio. Quanto à natureza dos crimes, o tráfico de drogas é o maior
responsável por superlotar as penitenciárias brasileiras, contando com 28% da
população carcerária. Roubos e furtos somados chegam a 37% e os homicídios
representam 11% das causas que levaram à prisão. A situação é agravada pelo fato
de que 40% dos encarcerados foram presos provisoriamente e aguardam
julgamento. Além disso, o sistema prisional brasileiro conta com uma taxa de
ocupação de 197,4% (nos Estados Unidos a taxa de ocupação dos presídios é de
104%), amontoando essas pessoas indesejáveis em situações muitas vezes
subumanas, com condições péssimas e insuficientes das instalações, além da
carência de profissionais e do seu despreparo33.
Nos países latino-americanos o tratamento dos pobres por meio da polícia e
posteriormente por um sistema judiciário que se mostra muitas vezes como
questionável, termina por enviar tais pessoas a um sistema carcerário brutal,
inumano e incapaz, inclusive, de poder manejar a questão física dos presos. Em
países que possuem grandes índices de desigualdades sociais e que são marcados
pela deslegitimação das instituições legais e judiciárias, adotar o estilo norte32

BARBON, Júlia; TUROLLO JR, Reynaldo. Brasil ultrapassa Rússia e agora tem 3ª maior população
carcerária
do
mundo.
Folha
de
São
Paulo.
08/12/2017.
Disponível
em:
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/12/1941685-brasil-ultrapassa-russia-e-agora-tem-3maior-populacao-carceraria-do-mundo.shtml. Acesso em 14/03/2018.
33
As informações apresentadas foram obtidas em: ERDELYI, Maria Fernanda. Brasil dobra número de
presos em 11 anos, diz levantamento; de 726 mil detentos, 40% não foram julgados. G1. 08/12/2017. Disponível em:
https://g1.globo.com/politica/noticia/brasil-dobra-numero-de-presos-em-11-anos-diz-levantamento-de-720-mil-detentos-40nao-foram-julgados.ghtml. Acesso em 14/03/2018.
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americano de penalizar a pobreza e criminalizar os pobres, tratando problemas
sociais com a polícia, os tribunais e a prisão, equivale a "estabelecer uma ditadura
sobre os pobres" (WACQUANT, 2006, p.66). A utilização da prisão como mero
depósito para eliminar uma fração de pobres serve como uma espécie de "teatro
moral" que os políticos utilizam para ocultar o fato de que não estão interessados em
solucionar o problema em sua raiz, ou seja, serve para salvaguardar a
responsabilidade política que lhes cabe pelo problema e naturalizar sua atuação
punitiva/violenta como solução.
A imobilização das classes mais pobres no mundo dito globalizado
comprova a falácia da livre circulação global, resguardada às mercadorias, capitais e
populações insuspeitas. A boa pobreza é tolerada, aquela que aceita o seu destino,
que se sujeita ao mais baixo dos empregos para sobreviver, que não faz nenhum
chamado à comunidade e que se torna invisível na cena urbana. Já a pobreza
visível, mais difícil de ser controlada, que perturba a ordem e que ocupa a cena
pública das grandes cidades, é posta sob os punhos de ferro do Estado.
A indiferença social e a inclinação do Estado para a administração
repressiva das populações marginalizadas transforma esses indivíduos excluídos
em “vida nua” (AGAMBEN, 2007), vida indigna de ser vivida. Agamben (2007)
explica que essa vida nua significa estar naturalmente vivo, despido de participação
política na comunidade, ou seja, é a vida insacrificável, porém matável do homo
sacer34.
Essa ideia parece ser pertinente para a análise das formas de exclusão e a
banalização da vida que imperam na pós-modernidade. Existem vidas humanas que
perderam a qualidade de bem jurídico para a sua continuidade na sociedade, não
têm vida política relevante. São homo sacer. A população sem-teto, por exemplo, é
reduzida somente a sua “vida nua”, uma população sem direitos, que interessa ao
Estado somente na aplicação de medidas repressivas. A mendicância tende a ser
criminalizada e encarada como um problema social, sendo tais pessoas relegadas à

34

Figura obscura do direito romano arcaico, era considerado homo sacer uma pessoa que cometeu
um delito contra as divindades, pondo em risco a paz e o bem entre os cidadãos e os deuses,
representando uma ameaça ao próprio Estado. Tornava-se uma vida considerada sagrada, mas em
um sentido negativo, ou seja, não servia para ser oferecida em sacrifício num ritual religioso, mas
podia ser morta sem que seu que seu algoz fosse julgado. Tal status tornava a pessoa sem
existência social, pois era colocado simultaneamente fora da legislação humana e da legislação
divina, numa época em que o direito romano era indistinguível da religião. Essa pessoa se tornava
maldita e sacra ao mesmo tempo, excluída do grupo social e de todos os direitos civis.
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assistência filantrópica. São privados do acesso e garantias básicas de cidadania
pelo simples fato de não terem um teto, tornando-se homo sacer.
Haesbaert (2014) retoma os conceitos de sociedade biopolítica e de
biopoder35 utilizados por Foucault (2008) para explicar que a acentuação das
modalidades de poder, que distinguem os homens entre aqueles considerados
socialmente úteis ou não, têm um papel definido dentro da ordem hegemônica,
posto que estes são vistos apenas como entidades biológicas, vida nua, ocorrendo
uma

espécie

de

animalização

do

homem.

Ao

ocupar-se

da

população,

especialmente a partir da ação violenta da polícia, o Estado pode decretar a morte
(literal ou simbólica) de alguns em nome da vida de outros, ou seja, aplica-se uma
tanatopolítica na condução das sociedades atuais, a partir da lógica “fazer viver,
deixar morrer”. Já para Achille Mbembe (2016) além do biopoder, as formas
contemporâneas de poder têm subjugado a vida ao poder da morte, por meio
daquilo que o autor classifica como necropolítica e necropoder, ou seja, a imposição
do terror e das armas como forma de destruição a qual é submetido um vasto
conjunto da população, sujeita a condições de vida que lhe conferem o status de
“mortos vivos”.
Prolifera, portanto, uma lógica sacrificial alertada por Boaventura de Souza
Santos (2009), para o qual o mundo contemporâneo pauta suas formas de
desenvolvimento (social, econômico, político) por meio de um pensamento abissal
que divide duas linhas. Para garantir os direitos e privilégios de um lado dessa linha,
usa-se a violência e a guerra para promover a paz, corrompe-se a democracia em
nome de sua efetivação, violam-se os direitos humanos em nome de sua defesa,
eliminam-se vidas em nome da sua preservação.
Para concluir o capítulo, é possível notar que as intervenções da ordem
impostas sobre as cidades contemporâneas tendem à criação de espaços
exclusivos e excludentes. Através do controle dos usos e das formas urbanas,
compatíveis com os anseios do capitalismo neoliberal, emergem espaços artificiais e
mercantilizados, cujo acesso tende a ser negado para os mais pobres, excluídos ou
precariamente incluídos no mundo do trabalho e na sociedade. No mundo dito

Foucault (2008, p.3) define o biopoder como “um conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que,
na espécie humana, constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa
política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder”. Ou seja, é o poder que controla o
domínio da vida.
35
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globalizado, impera para estes a imobilização social e a vigilância repressora, como
forma de controle que sustenta a ordem social.
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CAPÍTULO 2: EXPRESSÕES DA (DES)ORDEM NO RIO DE JANEIRO:
FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL E IMAGINÁRIOS

O Rio de Janeiro é considerado vitrine do Brasil para o mundo, sendo a
cidade que recebe o maior número de turistas36 do país e grande volume de
investimentos. Antigo centro colonial e capital da República até 1960, o Rio se
destaca por sua beleza e diversidade naturais, riqueza histórica, cultural e social,
cujo valor foi reconhecido internacionalmente com a concessão do título de
Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 2012. A cidade também se
destaca no contexto econômico, apresentando-se, após São Paulo, como segundo
maior centro econômico-financeiro e populacional do país e se confirma também
como grande centro cultural de referência nacional. Por outro lado, fruto da
desigualdade social, expressa pelas disparidades de renda, distribuição de capitais
(social e cultural) e condições de apropriação da cidade, a desordem, a
informalidade e a violência urbana surgem como representações negativas, que
levam para o Brasil e para o mundo uma imagem do Rio de Janeiro como cidade
perigosa, uma das mais perigosas do globo37.
A representação do Rio como perigosa e caótica se deve, em parte, por ser
ela a cidade mais conhecida e visitada do Brasil, sendo que os fenômenos da
De acordo com a reportagem “Quais as cidades mais visitadas do mundo”, publicada pela revista
Época em 07/11/2017, o Rio de Janeiro ocupou o posto de 88ª cidade mais visitada no mundo e 11ª
da
América
no
ano
de
2016.
Reportagem
disponível
em:
http://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2017/11/quais-sao-cidades-mais-visitadas-domundo.html, acesso em 23/01/18.
37
Alguns sites internacionais de viagens consultados destacaram o Brasil na décima posição entre os
quinze locais mais perigosos para férias e o Rio de Janeiro aparece ora na sétima e ora na quinta
posição entre as cidades consideradas mais perigosas do mundo para viajar. (Conferir informações
em:
“10
Most
dangerous
cities
in
the
world
to
travel”,
disponível
em:
http://www.escapehere.com/destination/10-most-dangerous-cities-in-the-world-to-travel/2/, sem data,
acesso em 23/01/2018; e “The 10 most dangerous cities in the world”. Disponível em:
https://www.skyscanner.net/news/10-most-dangerous-cities-world, publicado em 06/08/2015, acesso
em 23/01/2018). Apesar dessas avaliações, segundo a ONG mexicana Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y Justicia Penal, que apresenta anualmente um ranking com as 50 cidades mais
violentas do mundo, no ano de 2016 o Rio de Janeiro não fez parte da lista, diferente de outras
cidades brasileiras. Segundo a ordem decrescente de posição, são elas: Natal (10ª), Belém (11ª),
Aracajú (12ª), Feira de Santana (15ª), Vitória da Conquista (16ª), Campos dos Goytacazes (19ª),
Salvador e região metropolitana (20ª), Maceió (25ª), Recife (28ª), João Pessoa – conurbação (29ª),
Fortaleza (35ª), Teresina (38ª), Cuiabá (39ª), Goiânia e Aparecida de Goiânia (42ª), Macapá (45ª),
Manaus (46ª), Vitória (47ª) e Curitiba (49ª). Os dados podem ser consultados no relatório
“Metodología del ranking (2016) de las 50 ciudades más violentas del mundo”, publicado em 6 de
abril de 2017. Disponível em: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6prensa/239-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2016-metodologia, consultado em 11/02/2018.
36
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violência passam a receber grande projeção e a assumir um conteúdo simbólico e
político de grande relevância. Por outro lado, tal percepção se dá graças à
exploração midiática em torno às ideias da desordem e da violência urbana38, que
concorrem para a proliferação do sentimento de medo e, consequentemente, a
defesa de medidas repressivas, junto ao desejo pela transformação de sua
infraestrutura física e social, no anseio de tornar a cidade mais segura e ordenada.
Márcio Pinõn de Oliveira lembra que o desejo de cidade, ou seja, o discurso
de origem da cidade do Rio de Janeiro está marcado pela dualidade entre o
maravilhoso e o perigoso, o lugar que precisa ser ordenado:
No caso do Rio de Janeiro esse discurso de origem aparecerá colado à
ideia de maravilhoso, daquilo que, ao se avistar de longe, maravilha pela
monumentalidade e pela beleza de sua paisagem e convida ao prazer, mas
que ao mesmo tempo é perigoso, precisa ser domado e posto sob uma
determinada ordem. Criada para defender da invasão estrangeira, o Rio de
Janeiro será aquela cidade que, paradoxalmente, será também a mais
receptiva à sua presença e à modernidade. Receptáculo de modernização e
território por excelência de um poder político para além de seus limites, a
cidade do Rio de Janeiro cumpre historicamente um papel de servir. Servir
ao colonizador e a sua empresa mercantil, servir ao capital industrial a aos
interesses da modernização, servir ao capital financeiro e à globalização,
tudo isso é parte de sua finalidade e de seu destino. Contudo, o principal
traço de seu discurso fundante é a ambiguidade: convida ao prazer, à
descontração e à festa, mas deve ser, ao mesmo tempo, exemplo, para o
Brasil e para o mundo, de progresso, civilidade e ordem. Os momentos de
grandes intervenções urbanas no espaço da cidade ocorreram exatamente
quando esses dois polos de seu discurso encontravam-se muito distantes
um do outro, ou seja, quando o maravilhoso não podia minimamente
realizar-se como realidade (OLIVEIRA, 2002, p.55-56).

O discurso de que fala Oliveira perpassou o desenvolvimento socioespacial
da cidade ao longo do tempo. Foi reafirmado nos processos recentes de
modernização do Rio de Janeiro, os quais, alinhados às políticas neoliberais,
buscaram o reestabelecimento do equilíbrio entre o perigoso e o maravilhoso.
Pretenderam firmar a posição da cidade num contexto dito globalizado, como cidade
moderna e ordenada.

Os temas do abandono, da degradação da infraestrutura

física e da desordem no Rio de Janeiro ganharam centralidade com a adoção do
planejamento estratégico, com as tentativas de “recuperação” da região portuária já
na década de 1990 e, sobretudo, com a escolha da cidade como sede para
38

A partir dessas constatações não se pretende ignorar o grave quadro de insegurança pública
instalado na cidade. A chamada “violência urbana” se expressa nos índices de criminalidade
(lembrando que tais dados não devem ser encarados de forma absoluta, já que dependem de quem
os produzem e dos parâmetros considerados) e na vivência cotidiana. Porém, os acontecimentos são
frequentemente divulgados com alarmismo e exagero, a fim de manipular a opinião pública.
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megaeventos esportivos – os Jogos Pan-americanos de 2007, a Copa das
Confederações em 2013 e os dois eventos mais destacados: a Copa do Mundo de
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que impulsionaram o maior volume de
mudanças infraestruturais e sociais na cidade.
Cabe remontar, no presente capítulo, a trajetória de desenvolvimento social
e urbano do Rio de Janeiro, buscando identificar as marcas que compõem seu polo
negativo, ou seja, as representações da desordem e de um atraso na formação
socioespacial da cidade, as ações de ordenamento, os principais discursos e
ideários acionados e os espaços considerados como “problemáticos” dentro dessa
construção.

2.1 A IDEIA DE DESORDEM E ATRASO NA FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DO
BRASIL E DO RIO DE JANEIRO. BREVES APONTAMENTOS.

A presente seção tem como intuito compreender, de modo geral, aspectos
formadores da imagem da sociedade brasileira. Ou seja, busca-se apontar alguns
determinantes sociais e as ideias circulantes que conformam o imaginário social de
uma gente tão receptiva ao estrangeiro e ao que dele provém, sobretudo do Norte
Global, e que acaba por encarar sua formação socioespacial como desordenada,
incivilizada e atrasada, fruto de um processo de modernização que estaria por
completar-se. Tal investigação se faz necessária, ainda que de forma breve, já que a
construção desse ideário se torna base para legitimar intervenções de ordenamento
no espaço social e físico das cidades brasileiras, seguindo o rastro dos países ditos
avançados, na absorção de modelos internacionais de produção do espaço urbano.
Uma análise das recentes intervenções na ordem pública e na ordem urbanística do
Rio de Janeiro permite identificar, ainda hoje, as marcas de um pensamento
unidirecional e eurocêntrico de desenvolvimento, na busca por alinhar a cidade com
os rumos da pós-modernidade.
A partir de uma leitura do Brasil como sociedade atrasada, cabe fazer um
retrospecto sobre o processo civilizatório39 tomando como ponto de partida o

39

O termo civilização é aqui entendido como um processo social caracterizado por um longo período
de formação, definido pelo estágio cultural de determinado grupamento humano, representado pelas
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contexto europeu, que lhe serviu como influência, com o objetivo de identificar
assimilações e particularidades que marcaram a formação sociocultural brasileira, na
tentativa de encontrar as bases que constituem tal olhar subalterno.
Norbert Elias (1994a, 1994b), ao estudar os hábitos e a formação dos
Estados europeus, identifica mudanças por meio de um processo de longa duração
que resultou em alterações psíquicas na vida dos indivíduos, a fim de controlar e
homogeneizar seus hábitos, costumes e impulsos, tanto em locais públicos como
privados. A instauração de uma “economia das pulsões” se deu mediante o medo e
a repulsa por comportamentos considerados inadequados, estabelecendo a ação de
um controle social efetuado pelo Estado e de um autocontrole instilado na mente do
indivíduo desde sua infância, na produção do “homem civilizado” (ELIAS, 1994b,
GROSSI, 2015).
Elias toma a sociedade guerreira medieval europeia, na qual a nobreza usou
seu poderio militar na defesa e/ou conquista de novos territórios. Posteriormente, o
aumento das pressões competitivas e do poder real conduziram a um processo de
monopolização do território e da força física pelo soberano, que foi aos poucos
dispensando os préstimos do senhor medieval e contratando exércitos. Somou-se a
isso o surgimento da burguesia. A nobreza perdeu expressão econômica e se tornou
cada vez mais dependente da realeza, passando a diferenciar-se das demais
classes pelo refinamento de seus costumes, tomados gradualmente como códigos
de conduta por toda a sociedade (ELIAS, 1994a e 1994b; BORGES et al., 2009;
GROSSI, 2015).
Por meio do autocontrole e da ação do Estado, formaram-se indivíduos
“pacíficos” e “bem-comportados”. “Ao se formar um monopólio de força, criam-se
espaços sociais pacificados, que normalmente estão livres de atos de violência”
(ELIAS, 1994b, p.198). Por outro lado, a violência física se torna meio supremo de
controle e alicerce na consolidação de determinada ordem social, de modo a sujeitar
os elementos desviantes e impor as vontades do Estado (BERGER, 1989). Dessa
relação estreita entre controle e autocontrole, extrai-se a noção de que quanto mais
complexo e regulado o padrão de civilização de determinada sociedade, mais
organizada e segura seria a vida em comunidade.

técnicas dominadas, relações sociais estabelecidas, crenças, fatores econômicos, políticos e criações
artísticas.
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Por aqui o “processo civilizador” adquiriu contornos bastante particulares.
Sobre a formação sociocultural brasileira, Gilberto Freyre (2003, 2004) destaca uma
mudança de direção entre o início da colonização e a chegada da Corte portuguesa
no Brasil em 1808, que foi determinante tanto em relação aos costumes e
comportamentos quanto ao processo de modernização das cidades.
Freyre (2003) retrata o universo do patriarcado rural dos senhores de
engenho, observando uma heterogeneidade na colonização portuguesa, marcada
pelas contribuições de negros, índios e portugueses, além de europeus vindos de
outras partes do continente. Num processo de colonização um tanto autônomo, o
autor ressalta que o ambiente tropical teria proporcionado certo desprendimento do
português em relação ao mundo de regras rígidas encontradas na Europa, com a
adoção de gestos mais frouxos e involuntários, frutos do próprio isolamento
experimentado pela colônia40 (FREYRE 2003, 2004; SOUZA, 2008). Também as
cidades se formaram, na maioria das vezes, de maneira espontânea, sem
planejamento (HOLANDA, 1995). Somente com a descoberta do ouro das Minas foi
que a Coroa portuguesa passou a normatizar e vigiar melhor sua colônia, tendo o
patriarcado rural perdido forças. (FREYRE, 2004; GROSSI, 2015).
Apesar das características mais propriamente urbanas e de certos luxos e
modas que começaram a alcançar a sociedade mineira, Freyre (2004) aponta que a
grande mudança nos hábitos e na forma de colonização se deu a partir do século
XIX, com a vinda de D. João VI e de sua Corte ao Brasil. Uma série de influências
sociais e econômicas conduziram ao desenvolvimento das cidades, indústrias,
instituições de ensino e atividades urbanas. No Rio de Janeiro foi realizada uma
série de melhorias nos serviços urbanos (iluminação, calçamento e saneamento
básico), o que contribuiu para a construção de um estilo de vida mais urbano.
Somado às alterações na estrutura física, promoveu-se também uma alteração nos
gostos, gestos e vestuários dos moradores da colônia, que passaram a assimilar os
costumes requintados do europeu do Norte, sobretudo ingleses e franceses.
40

Considera-se aqui a complexidade e contradições contidas no pensamento de Freyre. A leitura
crítica de sua obra tem questionado pontos como as pretensões universalistas de seus conceitos e
categorias, em especial no que se refere às imagens de uma singularidade brasileira e uma visão
idílica da miscigenação (TAVOLARO, 2017; SOUZA, 2000). Para Jessé Souza, a perspectiva de
Freyre foi adquirindo um contorno duvidoso em sua obra madura e o “que antes adquiria a forma do
questionar-se acerca das peculiaridades e transformações de uma cultura europeia nos trópicos,
transforma-se em ‘tropicologia’, um conjunto de asserções de cientificidade duvidosa, carregadas de
impressionismo, mas facilmente utilizáveis como uma ideologia unitária do ‘tropical e mestiço’. Uma
ideologia do ‘apagamento das diferenças’” (SOUZA, 2000, p.70).
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Ocorreu um processo de “reeuropeização” do Brasil, no sentido de uma reconquista
desse território:
A colônia portuguesa da América adquirira qualidades e condições de vida tão
exóticas – do ponto de vista europeu – que o século XIX, renovando o contato do
Brasil com a Europa – que agora já era outra: industrial, comercial, mecânica, a
burguesia triunfante – teve para o nosso País o caráter de uma reeuropeização.
Em certo sentido, o de uma reconquista. Ou de uma renascença – tal como a que
se processou na Europa impregnada de medievalismo, com relação à antiga
cultura greco-romana. Apenas noutros termos e em ponto menor (FREYRE, 2004,
p.431).

Assim, “o brasileiro típico perdeu suas asperezas” (FREYRE, 2004, p.126),
transformando-se em homem da cidade e mesmo em cortesão, bem como o Brasil
foi ganhando aos poucos os tons rígidos e frios do preto e do cinza europeus.
É possível, então, notar semelhanças entre o processo civilizador de Elias
(1994a, 1994b) com o desenvolvimento sociocultural experimentado pelo Brasil no
século XIX, no que se refere à inserção de um repertório de códigos sociais e
hábitos de conduta do Ocidente. Porém, essa análise carrega suas imprecisões,
tendo em vista que o processo civilizador brasileiro deve ser encarado a partir das
especificidades históricas que constituíram a formação da cultura nacional e lido
como um outro processo de civilização ocidental dentro do Ocidente, determinado
por outros impulsos e interesses (SOUZA, 2008; GROSSI, 2015).
Cabe destacar que o processo de “reeuropeização” brasileiro se deu por
meio daquilo que Darcy Ribeiro (1987) classifica como incorporação histórica, pela
assimilação/imposição dos parâmetros culturais de desenvolvimento europeus,
sobrepondo-se aos modos locais. Ou seja, essas transformações ocorreram graças
aos interesses dos países recém-industrializados pela inserção da colônia no
sistema de dominação capitalista, através da abertura de mercados consumidores.
O processo civilizador é, portanto, expressão de um interesse de classes e que
guarda estratégias de classes e formas de poder. As melhorias introduzidas em
algumas cidades brasileiras, bem como o implante de novos costumes e gostos não
foram motivadas apenas pelas práticas da realeza recém-instalada, mas se deram
no bojo da Revolução Industrial, estando os países europeus no centro de tal
processo. Como motor ideológico, tal padrão de desenvolvimento se tornou
paradigma de modernidade e progresso, assim como os estilos de vida adotados,
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representantes de uma civilização social e culturalmente mais elevada, cujas
colônias e países “atrasados” deviam neles espelhar-se.
Nessa relação de sujeição, na qual o Brasil e também outros países do Sul
Global são colocados frente aos países do Norte Global, é importante compreender
os elementos que condicionaram tal visão de mundo e que determinaram o padrão
centro-periferia e a visão unidirecional como ordem natural das coisas. A ideia de
atraso só faz sentido a partir de comparações, geralmente feitas entre sociedades
com diferentes estágios de formação e de desenvolvimento, e de uma relação de
dependência entre umas e outras.
Nesse sentido, o pensamento descolonial é útil para a compreensão da
determinação de relações de mundo subalternas, tanto no que se refere ao
desenvolvimento econômico, político, social e cultural, quanto aos imaginários
produzidos.
O sistema-mundo moderno, como coloca Immanuel Wallestein (2016),
aborda as relações de poder e de saber que vem à luz com o capitalismo. Tal
sistema, inaugurado por países europeus e firmado com a colonização das
Américas, colocou a Europa como referencial de mundo, representante de um povo
civilizado, de hábitos e conhecimentos superiores, racionais e avançados, em
contraposição ao resto do mundo, visto como inferior selvagem, irracional e
atrasado. Quijano (2009) aponta a colonialidade41 como elemento constitutivo e
específico do capitalismo, que inaugurou, a partir da colonização das Américas, a
classificação racista e etnicista do mundo, naturalizando o branco/europeu como
povo mais avançado. A colonialidade é, portanto, condição essencial da
modernidade, residindo aí uma noção de coessencialidade entre Europa e América,
que a partir dos sistemas de dominação instaurados sobre os povos colonizados,
sejam eles o capitalismo, o imperialismo, o patriarcado e o racismo (LAO-MONTES,
2014; SOUZA SANTOS, 2009; QUIJANO, 2009)42, possibilitaram a ascensão
econômica e política de um sistema dominante de conhecimento europeu.
41

Segundo o autor, a colonialidade, ainda que vinculada ao conceito de colonialismo, difere do
mesmo. O colonialismo representa uma estrutura de dominação/exploração na qual o controle da
autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma determinada população domina
outra de identidade e território diferente. Essa prática precede a colonialidade e se encerra com a
conquista da independência de tais povos. A colonialidade, pelo contrário, permaneceu em diversos
países onde essa relação se instaurou, mesmo com a independência e a formação dos EstadosNação.
42
Os autores da descolonialidade reconhecem que a luta contra as formas de dominação
compreende, além da leitura marxista da luta de classes, a questão da raça e do gênero. Quijano
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A instituição de um saber universal, único considerado como válido, é
tomada como premissa, realizando uma operação de “encobrimento do outro”
(DUSSEL, 1994) por meio da extinção e/ou apropriação de outras formas de
conhecimento. Além do controle dos corpos e do território, a empreitada colonial
operou também a colonização do imaginário dos povos conquistados, cuidando de
apagar as representações culturais dos povos indígenas e negros para impor
valores e representações da cultura branca dominante (GRUZINSKI, 2003).
A visão unidirecional da história da humanidade como pertencente a uma
linha evolutiva de desenvolvimento também é adotada como parâmetro pela
modernidade. E a “conquista” da América está assentada nesse paradigma. A
dominação sobre os povos ameríndios se faz sob a ideia de “guerra justa”, na qual o
povo superior tem o direito e o dever de conquistar tal território, a fim de que esses
povos

atrasados

evoluam

(TODOROV,

2003;

FRANK,

1969).

O

ideal

desenvolvimentista, que segue presente nos Estados Nacionais considerados
periféricos43 reside na ideia de dependência e incompletude, numa permanente
tentativa de atingir progresso econômico e social (QUIJANO, 2009).
A constituição do Brasil enquanto nação é fruto da colonialidade. O processo
de formação social foi guiado desde sempre pela classe dominante branca, a partir
dos interesses políticos e econômicos em voga, pela afirmação no plano racial de
uma branquitude e, no plano cultural, da europeidade, com a qual cuidaram de
deslegitimar e encobrir manifestações divergentes. Se no princípio as referências
eram lusitanas, posteriormente inglesas e francesas, hoje elas são norteamericanas, apoiadas na representação da superioridade, da democracia perfeita e
do sucesso econômico.
Para suprir ditas lacunas, tentativas recorrentes de introdução de
paradigmas europeus de civilização têm sido lançadas para a sociedade brasileira,
contribuindo para a continuidade de uma visão subalterna. Importante lembrar,
concordando com Jessé Souza (2009, 2015), que o pensamento de boa parte dos
intelectuais brasileiros tem reforçado tal percepção44, a qual, tomada enquanto

(2009) critica a visão eurocêntrica, evolucionista e unidirecional do marxismo, por deixar de lado
outras experiências históricas.
43
Gunder Frank (1969) lembra que o Capitalismo nasce da relação centro-periferia, portanto ele
prevê o subdesenvolvimento, que não pode ser encarado como resquício colonial.
44
Souza faz exceção a autores como Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes e outros (Cf. SOUZA,
2015)
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ciência, torna-se legítima, transportada para a mídia, os políticos e para a opinião
pública, formando a visão corrente de como o brasileiro se reconhece.
Freyre, considerado como fundador do “mito da brasilidade”, foi útil na
distorção da visão negativa atribuída à mestiçagem brasileira, vista como sinal de
incapacidade atribuída a uma sociedade inferior, e converteu-a em virtude cultural
brasileira, como sinal de tolerância e de vivência do diverso, de um povo alegre,
hospitaleiro, cordial e caloroso. Essa interpretação serviu aos interesses do governo
nacionalista, industrializante e modernizante de Getúlio Vargas na década de 1930,
como forma de despertar orgulho e patriotismo, assim como unificar a sociedade,
mitigando conflitos e diferenças. Segundo Souza (2015), Buarque de Holanda,
considerado o pai das ciências sociais brasileiras, distorce o diagnóstico positivo de
Freyre e defende que “a ‘civilização’ e seu ‘tipo humano’, o ‘homem cordial’, são, na
verdade, ao contrário de nossa maior virtude, nosso maior problema social e político”
(p.32). Decorre daí uma tradição personalista/patrimonialista45, que influencia
intelectuais de esquerda e direita, cuja visão da formação da sociedade brasileira,
assim como da América Latina, está calcada numa hierarquia comandada pelo
capital social das formações pessoais, que influenciam tanto nas relações sociais
como na formação do Estado. Ou seja, serve para consolidar a tese do Estado
parasitário e corrupto versus a virtuosidade do mercado.
A visão hegemônica que coloca o Brasil e os países do Sul Global como
sociedades atrasadas do ponto de vista cognitivo e moral, comandados por relações
pessoais, pela corrupção e pelo afeto, em oposição à impessoalidade, confiança e
racionalidade que predominam nas relações estabelecidas no Norte Global e
avançado, solidificou-se na opinião pública não por acaso, mas como mecanismo de
dominação que esconde as fontes das desigualdades e dos conflitos socioespaciais,
possibilitando a proliferação de “privilégios injustos”, como se sucesso e fracasso
fossem frutos apenas do mérito (SOUZA, 2009; 2015).
Tais ideias são importantes, porque são acionadas como justificativas tanto
para a implantação de modelos econômicos e sociais, bem como na própria
dinâmica de desenvolvimento das cidades, que tem sido marcada por uma produção
45

Para Souza (2015) a articulação de patrimonialismo/personalismo é usada para justificar uma
suposta singularidade cultural e social pré-moderna brasileira e também latino-americana. O
personalismo se refere às relações de proteção/favor enquanto fundamento das hierarquias sociais e
o patrimonialismo diz respeito a uma vida institucional que tem como fundamento uma elite estatal
pré-moderna e parasitária. As relações com o capital privado são esquecidas.
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urbanística influenciada por modelos externos, tais como o planejamento neoliberal.
Vainer (2014) aponta que desde que as Américas passaram a fazer parte da História
europeia, cidades e territórios têm sido concebidos por meio de modelos importados,
por meio da universalização e difusão de projetos e modelos de cidade entendidos
como as “melhores práticas”, aplicadas em contextos completamente diversos
daqueles em que foram pensados originalmente.
No caso do Rio de Janeiro, tal ideia de atraso teve reflexo direto em seu
processo de desenvolvimento. Durante muitos anos a cidade foi alvo de diversas
iniciativas de intervenção em sua estrutura física. Elas buscaram a construção de
uma imagem de cidade civilizada, ordenada, bela e saneada, segundo os moldes
eurocêntricos. Como exemplos do uso de transformações urbanísticas como
modalidade de afirmação de uma nova dimensão político/simbólica nos rumos do
progresso, tem-se: o início do século XX, com o plano de modernização e
higienização de Pereira Passos; a década de 1920, com a consolidação dos
interesses da burguesia industrial recém-formada, com o Plano Agache; o início dos
anos 1960, com a ideologia desenvolvimentista do Plano Doxiadis; e o ciclo mais
recente de transformações, iniciado nos anos 1990, marcado pelo ajuste ao
capitalismo neoliberal e a introdução do planejamento estratégico.
Tais intervenções urbanísticas serão apresentadas na seção seguinte. Por
ora, cabe notar que o discurso da renovação estética e sua funcionalidade está
presente em todas elas, assim como o desejo de apresentar uma nova modalidade
de uso e fruição do espaço, identificado com as classes dominantes. Vários
elementos da colonialidade estão imbuídos em tais discursos de renovação da
ordem (urbanística e ordem pública) no Rio de Janeiro, que desconsideram
realidades e dinâmica específicas, marcas de um processo de desenvolvimento
desigual da cidade durante os anos.
A busca pela modernização da cidade tem sintetizado processos parciais de
transformações, que privilegiaram determinadas frações do espaço urbano em
detrimento de outras, e apesar das tentativas de omiti-las, tais frações
desconsideradas (ou negadas) no processo de planejamento insistem em revelar
suas marcas por meio da pobreza, da desigualdade e da precariedade expressas
nas ruas e favelas, consolidando no imaginário social a imagem da cidade
fragmentada e fora de ordem.
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2.2 EVOLUÇÃO URBANA DO RIO DE JANEIRO: PRINCIPAIS PLANOS E
DISCURSOS. BREVES APONTAMENTOS

A presente seção pretende analisar a formação socioespacial da cidade do
Rio de Janeiro mediante a identificação e estudo dos principais conjuntos de
intervenções e planos urbanísticos aplicados a partir do início do século XX.
Apresentar, ainda que em breves notas, o processo de evolução urbana da
cidade, é tarefa demasiado complexa, que envolve componentes vários, fazendo-se
necessária a associação entre os diferentes contextos históricos e sociais que
condicionaram o ordenamento urbano. Aqui, busca-se uma aproximação breve junto
a tais elementos, percorrendo os processos de intervenções urbanísticas de modo a
evidenciar não as propostas para implementação de cada um deles, mas os
discursos e as ideologias que conduziram suas realizações, referentes a dado
contexto e às respectivas ordens de justificação.
Tal percurso é importante, pois ajuda a desvendar como a cidade tem se
desenvolvido durante os anos, sob quais fontes inspirações e com base em quais
interesses. Parte-se da premissa, anteriormente apontada, de que o Rio de Janeiro
apresenta marcas da colonialidade em suas iniciativas de (re)ordenamento, na
busca pela afirmação de uma cidade mais bela, modernizada e civilizada, por meio
de ações de controle socioespacial que desconsideram/excluem frações urbanas e
grupos sociais, afirmando uma visão dicotômica desse espaço.
Na história houve diferentes iniciativas urbanísticas que acionaram a
representação romântica da Cidade Maravilhosa, coesa e relativamente
homogênea, mas que, na prática, contribuíram para fazer do Rio de Janeiro
um lugar propenso a polarização (como sugere a representação de Cidade
Dual). (NOVAIS, 2014, p.12-13).

A presença determinante do Estado em tais intervenções urbanas no Rio de
Janeiro, junto a outros agentes privados, está balizada pela crença no urbanismo
enquanto técnica e na sua capacidade de pôr fim à “crise urbana” identificada dentro
de cada período analisado, de modo a elaborar um plano ou um conjunto de ações
que julgam necessárias para que se possa reinstituir a ordem ideal. Como apontado
no Capítulo 1, o uso do urbanismo em sua pretensão de verdade, com aparente
neutralidade científica, esconde as estratégias de produção do espaço, segundo
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interesses que se sobrepõem às dinâmicas sociais complexas e suas reais
necessidades (LEFEBVRE, 2013; 2001; 2009).
No Rio de Janeiro, a busca pela adequação da cidade ao sistema de
produção capitalista, em suas diversas fases e por meio de diversos discursos, tem
se revelado cada vez mais incongruente com sua realidade, constituída por uma
formação social de base colonial e escravista. As marcas desse violento processo
de desenvolvimento ainda se fazem sentir na cidade. São traduzidas nas condições
de precariedade experimentadas ainda hoje pela população pobre e em sua maioria
negra, e nos constantes conflitos, decorrentes da exclusão socioespacial.
Adiante serão expostas as propostas de intervenções urbanísticas que se
julgou serem as mais emblemáticas na defesa do urbanismo como elemento de
solução dos problemas da cidade do Rio de Janeiro. Elas representam a perfeita
ordenação do espaço social e físico da urbe, segundo os discursos, ações e
interesses político-econômicos em cada conjuntura.
Reforma Passos
O contexto brasileiro do início do século XX é marcado por um período de
transição, definido pela proclamação da República e pela abolição da escravidão,
demarcando a consolidação do Brasil dentro de um eixo de modernização e
direcionamento nos rumos capitalistas. A República sofria ameaças de opositores
políticos e passava por uma série de revoltas. A economia, centrada na exportação
do café, recuperava-se da política do Encilhamento. No comando político-econômico
do país ascenderam as oligarquias cafeeiras, dando seguimento a iniciativas de
proteção à essa atividade produtiva, que garantiram a acumulação de capitais e o
aumento dos investimentos estrangeiros, além de possibilitar o desenvolvimento de
indústrias.
Coube ao governo do presidente Rodrigues Alves (1902-1906) implementar
uma série de transformações na então capital federal, a fim de consolidar
simbolicamente a República brasileira, tendo em vista que o Rio de Janeiro era porta
de entrada e vitrine do país para o mundo. Também buscava atender às demandas
de uma burguesia nascente, que ansiava pela modernização, higienização e
embelezamento da cidade, de forma a expressar os valores e modos de vida
cosmopolitas das elites econômicas, atrair investidores e turista estrangeiros e
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otimizar o escoamento da produção por meio da reestruturação do porto
(SEVCENKO, 2010; ABREU, 1997).
Cabe destacar que a cidade que se apresentava naquele momento, apesar
da entrada de investimentos estrangeiros, serviços (água e esgoto), redes de
transportes (bondes) e da introdução de um repertório artístico e arquitetônico de
caráter europeu (Missão Francesa), expressava em linhas gerais as contradições de
uma estrutura de base escravista em convivência com os novos elementos
essencialmente capitalistas, lógicas distintas cujos conflitos se refletiam no seu
espaço urbano e social (ABREU, 1997).
No transcorrer do século XIX a cidade, de ocupação compacta, com suas
ruas e calçadas estreitas, experimentou um crescimento populacional exponencial,
para o qual o traçado colonial era considerado incompatível, indo de encontro aos
projetos modernizantes da elite. O Rio de Janeiro apresentava um cenário de
inchaço populacional, desemprego, carência habitacional e miséria, cujo epicentro
dos problemas estava no Centro da cidade. A condição de abandono da população
ex-escrava (não adaptada às exigências do trabalho assalariado), somada às levas
crescentes de migrantes e imigrantes, conduziram a uma situação de escassez de
moradia e de alta nos preços dos aluguéis, que culminaram na proliferação das
estalagens e cortiços na área central, alternativas precárias de habitação
(SANTUCCI; 2008, BENCHIMOL, 1992; ABREU, 1997).
A crise habitacional expressava-se também como crise sanitária, já que as
condições das moradias – pequenas, úmidas, pouco arejadas e com instalações
coletivas (sanitários, cozinhas etc.) insuficientes – favoreciam a proliferação de
doenças, numa cidade cuja ineficiência das redes de saneamento básico e a própria
implantação do traçado urbano, transformavam-na em foco endêmico de várias
moléstias, como febre amarela, varíola, febre tifoide, tuberculose, peste bubônica e
impaludismo. As habitações coletivas passaram a ser condenadas como antros de
doenças e também de “promiscuidades” (AZEVEDO, 1997).
A partir de diagnósticos que levavam em consideração as condições
climáticas e ambientais, a medicina social contribuiu na criação de leis e normas
sobre o urbano, mas sobremaneira, na formação de discursos que se infiltraram nas
classes altas e médias, favoráveis a todo tipo de melhoramento propostos
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(BENCHIMOL, 1992)46.

A crise sanitária refletia a deterioração das condições de

vida da população pobre do Rio de Janeiro, como produto do processo de produção
capitalista do espaço que se instalava.
O desejo das elites cariocas de viverem numa cidade “civilizada” parecia
uma realidade distante de ser alcançada, frente a um cenário demarcado pelo
“atraso”,

ou

seja:

a

cidade

habitada

por

escravos

libertos,

lavadeiras,

desempregados, e lotada de cortiços insalubres (SANTUCCI, 2008).
No plano simbólico, o uso dos termos “atrasado” e “moderno” é importante
para a gestação do imaginário nacional. A imagem da cidade antiga como
representação da ruína e do atraso do Império e do sistema escravista deveria ser
substituída pela imagem de modernidade da República recém-instalada, reformada
física e moralmente, portanto, civilizada. Tal ideário conduziu às iniciativas de
desmantelamento das representações locais em todas as suas expressões,
sobretudo no que dizia respeito à higiene e a habitação popular, e consolidou a
busca pela modernização rumo aos usos, costumes e imagens vindas da Europa
burguesa. A população pobre que ocupava as habitações coletivas da região central
era composta por pessoas consideradas ignorantes e de hábitos primitivos, que
pouco serviam ao trabalho – já que a maioria não possuía qualificação – e, portanto,
representavam uma ameaça ao progresso. A preocupação das elites se relacionava
não somente às condições de salubridade, mas à má fama e à imagem que os
cortiços representavam para o estrangeiro, prejudicando as transações comerciais e
o turismo na cidade (SANTOS, 2006; GROSSI, 2013).
A incompatibilidade entre a antiga estrutura e as novas relações econômicas
da capital republicana contrariavam os anseios políticos em voga, fazendo-se
necessário o remodelamento da cidade a fim de livrá-la das epidemias que
ameaçavam tirar a vida de tantos e, mais importante, afastar possíveis investidores.
Havia junto a isso o desejo de competir com Buenos Aires, que àqueles tempos já
era uma capital europeizada e modernizada instalada na América do Sul, portanto
projetava uma imagem de civilização potente (SANTUCCI, 2008; ABREU, 1997).
Diante de tal contexto, políticas de remoções e demolições de habitações
coletivas, iniciadas ainda no século XIX, foram intensificadas no governo de
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Os médicos contribuíram na difusão das construções burguesas e no consumo de serviços e bens
europeus (vidraças, louças, instalações sanitárias, etc.), ao qual a população pobre não possuía
acesso.
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Rodrigues Alves. Francisco Pereira Passos, engenheiro indicado ao cargo de
prefeito da cidade do Rio, recebeu “carta branca” para realizar as obras de
melhoramentos, seguindo os moldes do urbanismo haussmaniano47, e Oswaldo
Cruz, nomeado como Diretor-geral de Saúde Pública, recebeu aval para atuar de
forma incisiva no combate das epidemias, implementando a vacinação obrigatória da
população.
Além do projeto de renovação do porto, sob a inspiração do modelo
parisiense, largas avenidas pavimentadas e retas tiveram destaque no programa de
obras. A Avenida do Cais (hoje Rodrigues Alves) atendia às necessidades de
ligação ao porto e fazia conexão com a linha férrea e a avenida do Mangue
(Francisco Bicalho), que se comunicava com a zona norte e a área industrial. Para
ligar as duas extremidades da cidade, no eixo centro-norte a Avenida Mem de Sá
seguia em direção à Tijuca e na direção centro-sul, a Avenida Beira-Mar contornava
o litoral em direção a Botafogo. A Avenida Central (Rio Branco) promovia a ligação
entre porto e o centro. Protagonista das transformações, a via foi concebida segundo
moldes cosmopolitas, para abrigar centros comerciais e bancos. Para a implantação
das obras projetadas foi necessária a demolição de cerca de duas mil casas na área
central, cujo custo das desapropriações foi compensado pela valorização dos
terrenos comercializados pelo governo, numa operação imobiliária bem-sucedida
(SANTUCCI, 2008).

Soma-se ao processo a falta de um projeto de habitações

populares para alojar os moradores das casas desapropriadas, fato que culminou
com o deslocamento de pessoas para cortiços de outras regiões e na ocupação de
morros da área central pela população mais miserável (BENCHIMOL, 1992).
Junto às intervenções propostas por Pereira Passos, estavam incluídas
medidas para “transformar aquela multidão irrequieta de ‘pés-descalços’ que
dominava a paisagem da cidade numa população de cidadãos disciplinados,
forjados segundo valores ou estereótipos ideológicos elaborados pela burguesia
europeia para o exercício da sua própria dominação” (BENCHIMOL, 1992, p.284).
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Pereira Passos viveu em Paris entre 1857 e 1860 e pôde acompanhar parte das obras de
remodelação da capital francesa, cujos objetivos eram o embelezamento, a circulação e higienização
da cidade, bem como a destruição da estrutura material urbana que servia aos motins promovidos
pelo proletariado, conforme abordado no item 1.2 O urbanismo como instrumento.

93

Por meio de decretos promulgados pelo prefeito, práticas e costumes cotidianos
foram considerados indignos de figurarem na nova capital48.
Com a imposição de um novo padrão, destruía-se junto uma trama complexa
de relações sociais, histórias e hábitos de muita gente, cuja estrutura material
eliminada servia como suporte. O agravamento da crise habitacional com as
demolições massivas dos cortiços, a expulsão da população pobre, os decretos que
regulavam hábitos populares, a violência das ações, a arbitrariedade do decreto de
vacinação obrigatória e a violação moral dos corpos no ato da vacinação (tendo em
vista uma sociedade moralista e pudica), foram combustíveis para os levantes
populares contra o governo. O furor revolucionário da Revolta da Vacina (1904)
serviu como pretexto para a implantação de medidas higienistas e para a eliminação
da população pobre das áreas renovadas (SEVCENKO, 2010; SANTUCCI, 2008).
Nas representações ideológicas contidas nas publicações da época, houve
demonstração de solidariedade com a população desabrigada, críticas ao processo
de vacinação obrigatória, mas também satisfação com as obras e ações em curso.
Intelectuais, acadêmicos, jornalistas, e historiadores contribuíram para a difusão de
uma retórica elitista e triunfal, que celebrava a transformação da cidade, e
estampavam as fotografias das mansões inspiradas na arquitetura art-nouveau e no
ecletismo europeu (BENCHIMOL, 1992).
Destacam-se as representações da luta entre o progresso, a civilização, a
regeneração estética e sanitária da cidade em oposição à cidade colonial, atrasada,
antiestética, suja e doente:
Há poucos dias, as picaretas, entoando um himno jubiloso, iniciaram os
trabalhos da construcção da Avenida Central, pondo abaixo as primeiras
casas condemnadas (...).
No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfarelar do barro havia um
longo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do Passado, do Atrazo, do
Opprobio. A cidade colonial, immunda, retrograda, emperrada nas suas
velhas tradicções estava soluçando no soluçar daquelles apodrecidos
materiaes que desabavam. Mas o himno das picaretas abafava esse
protesto impotente.
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Segundo Benchimol (1992, p. 285), as formas de diversão foram particularmente afetadas, como o
carnaval, considerado como festa bárbara, assim como a perseguição aos cultos religiosos de
origens africana, hostilidade às serenatas e à boemia, medidas justificadas em função de medidas de
higiene, com a proibição, por exemplo, de urinar fora de mictórios ou de cuspir nas ruas (uso de
escarradeiras). As crianças foram proibidas de soltar pipas, para não embaraçar os cabos de energia
elétrica que começavam a se propagar na cidade. Os balões, fogos de artifício e fogueiras das festas
juninas foram também proibidos em toda a zona urbana, para resguardar a cidade contra incêndios.
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Com que alegria cantavam ellas – as picaretas regeneradoras! E como a
alma dos que ali estavam compreendiam bem o que ellas diziam, no seu
clamor incessante e rythmico, celebrando a victoria da hygiene do bom
gosto e da arte! (BILAC, 1903)

Sob olhares atentos, ergueu-se a nova capital republicana: renovada, bela e
civilizada, berço das elites políticas e econômicas. Foi a partir de tais remodelações
da área central a cidade do Rio de Janeiro ganhou o título de Cidade Maravilhosa,
que viria a caracterizar sua imagem síntese até hoje (SANTUCCI, 2008). Como
consequência de tal processo de transformações urbanas, as assimetrias sociais se
tornaram ainda mais perceptíveis em sua expressão espacial e a população pobre,
oculta aos olhos burgueses, teve que buscar alternativas de sobrevivência em outros
recantos da cidade.

Plano Agache

As intervenções urbanas promovidas pelas administrações municipais no
transcorrer das primeiras décadas do século XX indicaram uma tendência
predominante de privilegiar as partes mais ricas da cidade do Rio de Janeiro.
Destacaram-se administrações como as de Paulo de Frontin (fevereiro a julho de
1919), na promoção de transformações nas vias de circulação na zona sul, e de
Carlos Sampaio (1920-1922), na preparação da cidade para o 1º centenário da
Independência do Brasil, a fim de receber turistas e personalidades, que culminou
no arrasamento do Morro do Castelo. No centro da cidade, próximo à Avenida Rio
Branco, o local era habitado por famílias pobres, fazendo-se necessária sua
eliminação em nome da estética, da higiene e também da promoção de uma
operação de valorização imobiliária (ABREU, 1997).
A cidade apresentava diversos problemas de crescimento, relacionados ao
aumento populacional acentuado, motivado pelos movimentos migratórios. Rezende
(1982) identifica um crescimento populacional de 1.158.000 habitantes em 1920
para 2.380.000 em 1930, por meio da análise de dados censitários da época.
Enquanto as administrações públicas tinham foco no embelezamento e
valorização da área central do Rio de Janeiro, o processo de ocupação dos
subúrbios foi acentuado graças à intensificação da atividade fabril promovida no
período entreguerras. Maurício de Abreu (1997) resume que o período de 1906 a
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1930 foi caracterizado pelo processo de crescimento da cidade em direções
distintas: a ocupação da zona sul e norte pelas classes altas e medias, e os
subúrbios com local de ocupação do proletariado, com a ausência de benefícios
urbanísticos. Assim, consolidava-se um espaço “disciplinado”, sobretudo em seu
vetor sul e que precisava ser controlado nas demais porções da cidade.
O contexto analisado deve ser encarado, ainda, como uma época em que as
contradições da República Velha atingiram patamares alarmantes, com a ascensão
da burguesia industrial. Tendo em vista o crescimento urbano e as novas atividades
desenvolvidas, fazia-se necessário a adequação da cidade ao setor industrial por
meio de um novo plano que contemplasse as demandas de infraestrutura viária,
saneamento básico, bem como o embelezamento e remodelação da cidade em
função dos valores estéticos burgueses.
A existência do plano pode ser considerada como uma acomodação no
espaço urbano entre os interesses da oligarquia em declínio e da burguesia
industrial emergente, promovendo-se a adequação da cidade à expansão
do capitalismo e aos valores estéticos burgueses, dotando a cidade de
funcionalidade e beleza. A nível ideológico, portanto, o objetivo é resolver os
conflitos com a burguesia e atenuar aqueles originários das camadas
médias e baixas, que não são consideradas no período de domínio da
oligarquia. (REZENDE, 1982, p. 120).

Para a elaboração de um plano de urbanização que buscasse responder às
expectativas da burguesia urbana, para a qual os modelos estéticos eram
importados especialmente da França, foi escolhido pelo então prefeito, Antônio
Prado Junior, o arquiteto francês Alfred Agache (REZENDE, 1982). A partir de uma
série de visitas ao Rio de Janeiro, o arquiteto identificou um espaço malsão, e
apoiado na visão da cidade como um organismo, colocou o urbanismo como
disciplina capaz de promover sua cura:
A cidade do Rio de Janeiro, com a sua inigualavel moldura, a sua cabelleira
de florestas, o seu colar de pérolas eléctricas, o espelho d’água no qual se
mira, está, comtudo, sob a acção de certo enfraquecimento; tendo-se
desenvolvido rapidamente, accusa todas as mórbidas manifestações de um
crescimento que não foi previsto nem guiado.
Sente-se que só um generoso sangue póde circular nesse organismo e,
atraz de uma opulenta fachada, ella aparece, pelo menos presentemente, e
não obstante seu crescimento na peripheria, como uma secundaria cidade
de provincia.
Porque esta opposição entre o seu vasto territorio e tão lenta evolução? É
que a cidade não foi moldad sob um plano concorde com o promissor futuro
que a espera. Fizestes bem em preocupar-vos de urbanismo.
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É preciso que o enfermo seja o primeiro a desejar a sua cura. Desejo que
vejaes em mim uma espécie de médico, que foi consultado e se julga feliz
por trazer os conhecimentos e poder faze-los valer no caso pathologico
submettido à sua apreciação.
Digo caso pathologico, porque Mlle. Carioca, que acabo de visitar, está
certamente doente; não temais, porém, porquanto a sua molestia não é
congênita: é daquellas que são passíveis de cura, pois seu mal consiste em
uma crise de crescimento. (AGACHE, 1930, p.5).

Segundo Rezende (1982), o Plano Agache é um típico plano diretor, ou seja,
aquele que identifica os problemas e se coloca como alternativa para atingir a cidade
ideal. Previa a "supressão de comportamentos marginais de uma parcela da
população através da remodelação física da cidade e da existência de saneamento
e habitação para todos" (REZENDE, 1982, p. 42- 43). Apesar de englobar a cidade
como um todo, o plano voltou sua atenção principal para o centro da cidade, por
meio do descongestionamento e expansão das principais vias e criação de outras.
Seus critérios estéticos foram inspirados na École de Beaux-Arts de Paris
(academicismo e monumentalidade), em elementos do movimento City Beautiful
(ancestralidade clássica e suntuosidade arquitetônica dos prédios públicos e
parques) e também aspectos de funcionalidade (zoneamento, engenharia urbana e
de tráfego e saneamento) (REZENDE, 1982). Havia, ainda, uma preocupação com a
imagem da cidade a ser percebida por estrangeiros e visitantes, com ênfase na
estética. Assim, o plano pretendia transformar o Rio de Janeiro, ou parte dele, numa
cidade monumental, bela e ordenada sob critérios de funcionalidade e estratificação
social (ABREU, 1997).
A proposta de ordenamento do espaço urbano por meio do zoneamento e da
legislação urbanística pretendia evitar o “caos” e organizar o crescimento da cidade.
Por outro lado, resguardava as áreas nobres de usos indesejáveis e grupos sociais
diferentes. Promovia, assim, a separação dos espaços da cidade entre ricos e
pobres, consolidando a ocupação da orla da cidade pela burguesia e da zona norte
pelo proletariado (REZENDE, 1982, ABREU, 1997).
Quanto às favelas, consideradas pelo autor do plano como formações
espontâneas, de “população meio nômade” e avessas às regras de higiene, são
vistas como desvios inadequados da forma urbana e como um problema estético
para a imagem da cidade idealizada, que interferia na paisagem dos bairros
vizinhos. Como proposta estava a urbanização de tais áreas, ou seja, a remoção das
favelas e a construção de habitações a baixo preço ou subvencionadas pelo Estado
(AGACHE, 1930).
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Concluído em 1930, no contexto revolucionário, o Plano Agache foi
revogado e, no entanto, retomado de forma esparsa por algumas gestões, sendo
adaptado para uso. Como exemplo, suas características podem ser identificadas na
área central da cidade, pelo traçado de várias vias e da Esplanada do Castelo
(REZENDE, 1982).

Plano Doxiadis

O período após a Revolução de 1930 foi marcado pela ascensão da burguesia
industrial e financeira, cujo objetivo era criar condições para a expansão do capitalismo no
Brasil. O governo caracterizou-se por uma conjunção de forças entre a burguesia industrial, a
classe média, as Forças Armadas, a burguesia agrária não cafeicultora e os grupos populares.
Num momento marcado pela crise do modelo agrário exportador e pela entrada escassa de
investimentos estrangeiros, desenvolveram-se as forças produtivas voltadas para o mercado
interno, beneficiadas pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial. A região Centro-Sul do país
se transformou em polo econômico, aumentando os desequilíbrios regionais (REZENDE,
1982; ABREU, 1997).
Na busca pelo equilíbrio entre os grupos antagônicos, tem-se no plano político
arranjos diversos entre 1930 e 1964. Destacam-se: a centralização do governo de Getúlio
Vargas a partir do golpe de 1937, que se deu pela implantação de um estado policial; a
identificação com os interesses imperialistas (capital estrangeiro) no governo Gaspar Dutra; o
retorno de Vargas por vias democráticas e a agudização das contradições entre burguesia
nacional e imperialismo; o caráter desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek,
com a ajuda do capital estrangeiro, a produção de bens duráveis, a busca por transformar o
Brasil em uma potência mundial e a construção da nova capital do país; a eleição de Jânio
Quadros e sua tendência desenvolvimentista e nacionalista; a ascensão de João Goulart com
a renúncia de Quadros, sua identificação com as esquerdas e o aguçamento das velhas
contradições entre os poderes, culminando no golpe militar de 1964 (REZENDE, 1982).
Cabe lembrar que as contradições entre os poderes se expressavam no nível do
espaço urbano no Rio de Janeiro, criando um paradoxo entre a forma urbana que se
desenvolvia e as necessidades de acumulação do capital (ABREU, 1997). O Plano Agache,
ainda que aplicado em partes, ratificou, sobretudo no plano ideológico, a tendência de
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estratificação social. Com a consolidação do eixo financeiro e produtivo de São Paulo e Rio de
Janeiro, os fluxos migratórios se intensificaram, assim como a necessidade de absorver tais
demandas.
O crescimento do Rio de Janeiro havia resultado em aumento das distâncias entre
local de trabalho e de residência, que não foi acompanhado pela melhoria do transporte
coletivo de massa, sobretudo os trens. Os subúrbios, já bastante ocupados ou com terrenos
sob reserva de valor, não eram, portanto, opções para a população pobre, que passou a
ocupar áreas longínquas na região metropolitana da cidade e espaços informais, próximos aos
postos de trabalho. Assim as favelas, antes restritas às áreas centrais e suas proximidades,
com o deslocamento das indústrias para os subúrbios e o desenvolvimento da zona sul,
proliferam-se por tais áreas, toleradas devido à necessidade de mão de obra-barata para a
indústria e o comércio, e à ação populista do governo, já que eram locais onde se conseguia
muito voto.
Até 1945 o núcleo metropolitano do Rio seguiu sendo o maior beneficiário das
transformações urbanísticas. Consequentemente a população favelada, em maior parte ali
instalada, acabou por beneficiar-se indiretamente. Ocorreram também melhoramentos
pontuais nos subúrbios, sobretudo nas áreas nitidamente industriais.
A partir de meados da década de 1950 as contradições da ocupação da cidade se
intensificaram, exigindo transformações mais amplas da forma urbana, devido ao aumento da
densidade populacional na zona sul, o número de investimentos particulares aí alocados, a
necessidade de diversificação dos capitais na cidade como um todo e a ascensão do
transporte individual. Assistiu-se a uma série de projetos viários (túneis de Copacabana, Aterro
do Flamengo, primeiro trecho da Avenida Perimetral e outros), que se estenderam até a
década de 1960. A melhoria da acessibilidade interna e externa ao núcleo metropolitano
trouxe à tona antigas práticas de “cirurgia urbana”, destruindo os bairros que estavam no
caminho das obras (por exemplo, o Catumbi) (ABREU, 1997).
Para a cidade do Rio de Janeiro, transformada em Estado da Guanabara devido à
transferência da capital do país para Brasília, foi destacada a necessidade de seu
reposicionamento no cenário nacional, tendo em vista a perda de sua função administrativa e
do título de principal centro financeiro para São Paulo. Somam-se a isso, as demandas de
adequação do espaço urbano ao contingente populacional crescente, sobretudo nas favelas, e
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o apelo desenvolvimentista defendido pelo Governador Carlos Lacerda (1960-1965)49, que
culminaram na contratação da firma grega Doxiadis Associates para conceber o crescimento
da cidade dentro de um novo cenário:
"A ideologia desenvolvimentista voltada para o exterior traz consequências
para o Plano Doxiadis, manifestando-se sobre várias formas. A escolha de
um estrangeiro para elaboração do plano desenvolvimento demonstra o
colonialismo traduzido na busca de modelos importados de cidade e, nesse
caso, técnicas sofisticadas de trabalho. Dessa vez, contudo, ao contrário do
Plano Agache, o modelo ideal não é o belo, mas o eficiente, para o qual o
know-how brasileiro é considerado insuficiente" (REZENDE, 1982, p.54).

O Plano Doxiadis se caracterizou pela funcionalidade e a hierarquização,
visando à especialização e descentralização das funções. De caráter altamente
técnico, tratava de preparar a cidade até o ano 2000, projetando as necessidades da
população em termos de circulação, habitação, trabalho e lazer (REZENDE, 1982).
Supunha uma atitude científica diante do espaço, almejando resolver seus
problemas por meio da quantificação e de seu equacionamento. Buscava adaptar a
cidade a um modelo ideal e alcançar a ordem social através de conceitos baseados
na teoria Equística. De acordo com Vera Rezende (1982, p.56) tal teoria, criada por
Doxiadis, está centrada nos agrupamentos humanos e estuda os aspectos físicos,
sociais, econômicos e demográficos, ou seja, o habitat natural dos grupamentos,
populações, nível econômico, social e comercial, padrões de uso da terra,
distribuição dos edifícios de uso comum e instalações, redes de transporte e serviço
de utilidade pública. Assim, abria-se um leque de alternativas no plano de análise e
diagnóstico, considerando aspectos sociais e econômicos.
Com base em padrões e normas rígidas internacionais, tal plano
apresentava um caráter fantasioso, sendo que as necessidades apontadas, muitas
vezes não tinham validade segundo a realidade nacional, bem como os custos
estimados estavam fora das possibilidades de aplicação (REZENDE, 1982).
No que diz respeito aos transportes, por exemplo, o plano estava vinculado
ao que se desenvolvia nos Estados Unidos e na Europa nos anos 1950 e tinha
pouca relação com a cidade à época. As questões relativas ao sistema viário
compõem a parte mais técnica do plano, mediante o estudo de modelos

49

Vale lembrar que Carlos Lacerda tinha interesse em candidatar-se à presidência da República nas
eleições de 1965. Assim, além de projetar o nome da cidade no cenário nacional, as obras realizadas
serviriam como uma espécie de vitrine política para Lacerda.
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matemáticos, que buscavam detectar o comportamento futuro do sistema
(REZENDE, 1982).
Para a área de habitação, na classificação de subnormal (os barracos de
favelas, casas de cômodos etc.), por exemplo, era adotado o padrão “classe média”
para a avaliação. Na política habitacional, havia grande distância entre o
diagnóstico, a análise dos problemas e as soluções propostas. Por meio da crença
na técnica e nas soluções físicas, previa-se a construção de habitações populares
próximas aos locais de trabalho, partilhando da ideia do poder transformador da
habitação própria50. Para as favelas, não estava expressa uma política total de
remoções, mas a reurbanização e reabilitação daquelas que não interferiam nos
objetivos do plano, e para outras, a remoção para áreas próximas aos centros de
emprego e zonas mais bem infraestruturadas (REZENDE, 1982).
O plano, entregue no final do governo Carlos Lacerda, já em contexto
ditatorial, não foi oficializado, sendo suas propostas inviabilizadas. Com a mudança
de Governo e dificuldades financeiras do Estado, o mesmo não pôde ser executado.
Entretanto, algumas propostas foram ajustadas e utilizadas nas administrações
seguintes, principalmente na construção de sistemas viários, como a Linha
Vermelha e Amarela, por exemplo, além de algumas propostas terem sido aplicadas
em termos de legislação.
*

A análise de tais propostas para o Rio de Janeiro permite a identificação de
uma direção de planejamento pautada pela adoção de modelos de cidade que são
importados. Matrizes e ideias viajam, circulam, e são instaladas como modelos,
como mantos epistêmicos e operacionais inquestionáveis, pois provêm do “Norte” e,
portanto, são legitimados como solução para os problemas urbanos do “Sul”, numa
metrópole na periferia do capitalismo. (JAJAMOVICH, 2018). A condução da cidade
nos rumos do progresso e do crescimento ordenado, expressa na ideologia dos
planos aqui estudados, revela-se como resultado dos interesses políticos e
econômicos que disputaram a produção do espaço durante anos, escamoteando
problemas e conflitos sociais, na promoção de uma apropriação desigual do espaço

O proprietário se sentiria orgulhoso pela conquista da propriedade possibilitando amadurecer “um
senso de responsabilidade que o transforma em elemento estável na sociedade” (Plano Doxiadis,
apud REZENDE, 1982).
50
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urbano. Os rumos do planejamento urbano nos anos que se seguem aos planos
analisados confirmam tal tendência.
As políticas urbanas durante o período autoritário foram marcadas pela
centralização das decisões pelo governo federal51, pelo investimento em grandes
obras de infraestrutura (a ponte Rio-Niterói, autoestrada Lagoa-Barra, alargamento
do calçadão de Copacabana, etc.), pelos planos caracterizados pela ausência de
debate público e pela falta de vínculo com a realidade local.
Em 1975 ocorreu a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro,
ficando o Rio de Janeiro como a capital do novo Estado. A fim de organizar a cidade
para receber recursos federais e de disciplinar o crescimento urbano, em 1977 foram
lançados dois planos para cidade: o Plano Urbanístico Básico (PUB-Rio), composto
por objetivos e diretrizes, que propunha a definição de seis áreas de planejamento
para a cidade; e o Plano Integrado de Transportes (PIT-Metrô), que propunha o
sistema de metrô. Conforme Rezende (1982), a ideologia embutida nas proposições
para o espaço urbano seguia a questão da integração nacional, ignorando as
diferenças de classes e os conflitos sociais.
A questão da integração, no entanto, ficou no discurso. Com o esgotamento
do modelo de desenvolvimento adotado durante a ditadura, as políticas urbanas
inspiradas do nacional-desenvolvimentismo entraram em colapso. A partir de finais
da década de 1970 as pautas urbanas e sociais começaram a ganhar notoriedade
(PIRES, 2010).
Com a redemocratização do país, em 1992 foi elaborado o Plano Diretor
Decenal do Rio de Janeiro (Projeto de Lei Complementar nº16, de 04 de junho de
1992), que contemplava instrumentos de participação popular e apontava para uma
direção de planejamento de caráter mais equitativo52. Tais garantias, vistas como
51

Maricato (2002) lembra que foi durante esse período que a atividade de planejamento urbano mais
se desenvolveu no Brasil, sob as diretrizes da Política nacional de Desenvolvimento Urbano, prevista
no II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento. Ao governo federal, interessava a organização de
grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, impedindo que seu crescimento se tornasse
incontrolável.
52
Ver, por exemplo, o Artigo 6º da Lei Complementar nº16/92 - objetivos do Plano Diretor Decenal:
I- propiciar ao conjunto da população melhores condições de acesso à terra, à habitação, ao
trabalho,
aos
transportes
e
aos
equipamentos
e
serviços
urbanos;
II- ordenar o crescimento das diversas áreas da Cidade, compatibilizando-o com o saneamento
básico, o sistema viário e de transportes e os demais equipamentos e serviços urbanos;
III- promover a descentralização da gestão dos serviços públicos municipais;
IV- promover a distribuição justa e equilibrada da infraestrutura e dos serviços públicos, repartindo
as
vantagens
e
ônus
decorrentes
da
urbanização;
V- compatibilizar o desenvolvimento urbano com a proteção do meio ambiente pela utilização
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impedimentos às ações do poder público local, foram ignoradas. Quando o
planejamento da cidade parecia tomar contornos mais democráticos, em 1993, a
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, junto à Associação Comercial do Rio de
Janeiro (ACRJ) e Federação das Indústrias (FIRJAN), promoveu o Plano Estratégico
da Cidade do Rio de Janeiro (PECRJ). Inspirado em mais um modelo estrangeiro,
dessa vez Barcelona, esse plano marcou o direcionamento da cidade do Rio de
Janeiro nos rumos do capitalismo neoliberal. Tal projeto de cidade, transportado
para o Rio de Janeiro, é essencial para a compreensão do objeto de estudo
proposto na tese e será abordado de forma específica no Capítulo 3, mediante a
identificação das ações, ideologias e dos discursos por eles veiculados.

2.3 AS REPRESENTAÇÕES DA (DES)ORDEM

A caracterização da evolução urbana do Rio de Janeiro permite identificar
um alto grau de controle socioespacial na cidade, expresso em um processo de
produção desigual do espaço urbano. Em decorrência, consolidou-se uma imagem
dual de cidade, que maravilha e expressa a ordem por um lado, mas que também
gera medos e expressa a desordem urbana por outro, como parte entrelaçada
daquilo que se entende por cidade do Rio de Janeiro.
Como se tem insistido ao longo deste estudo, as diferentes ações de
ordenamento urbano implementadas na cidade ao longo dos anos têm buscado
diagnosticar o que consideram ser seus problemas para, assim, propor os ajustes no
espaço urbano e social, que correspondem tanto à adequação da cidade aos
processos produtivos, políticos e econômicos demandados, quanto à sua
representação positiva, como cidade modernizada e civilizada, apta a receber
turistas e capitais.
O presente item pretende identificar os pontos sensíveis à consolidação da
imagem da Cidade Maravilhosa, ou seja, seu polo negativo. Quando se fala em
racional do patrimônio natural, cultural e construído, sua conservação, recuperação e revitalização;
VI- estimular a população para a defesa dos interesses coletivos, reforçando o sentimento de
cidadania
e
proporcionando
o
reencontro
do
habitante
com
a
Cidade;
VII- estabelecer mecanismos de participação da comunidade no planejamento urbano e na
fiscalização
de
sua
execução;
VIII- promover o cumprimento da função social da propriedade urbana.
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desordem no Rio de Janeiro, no que objetivamente se está pensando? Ou melhor,
quais espaços da cidade representariam tal desordem? Quais os atores sociais
relacionados a esses espaços? O que caracteriza tais espaços como desordenados
(tipos de uso, formas de apropriação) ou quais atributos são utilizados para qualificar
essa desordem?
Uma consulta rápida aos noticiários, aos debates públicos recentes e aos
moradores e visitantes da cidade permite apontar, sem dificuldades, que os espaços
identificados como desordenados no Rio e que instigam medo, correspondem às
ruas e espaços públicos, sobretudo em regiões específicas da cidade, assim como
as favelas. Na verdade, tal constatação não representa novidade alguma. Nas
diversas cidades ao redor do mundo as ruas e praças povoadas por tipos sociais
considerados como desordeiros, as favelas, os guetos e as periferias urbanas têm
representado as fontes dos problemas a serem atacados pelas políticas de controle,
seja por intermédio de operações urbanísticas ou pelo uso de políticas de segurança
pública.
No caso do Rio de Janeiro, em suas ruas e demais espaços públicos, áreas
geralmente planejadas pelos poderes públicos, alguns usos/usuários terminam por
escapar das ações de controle, transformando-as em locais que transmitem a
sensação de perigo e desordem. Já as favelas, abundantes no espaço urbano e na
geografia social carioca, a própria natureza espontânea e irregular das ocupações
representa, por si só, a desordem, a falta de controle urbano. Associada a isso está
a questão da violência, sempre presente na leitura negativa sobre as favelas, como
locais a serem temidos e evitados.
É importante lembrar que tais espaços foram eleitos alvos das políticas
recentes de renovação urbana, seja por meio de ações de planejamento urbano e/ou
de ordem pública. Busca-se reconstituir na presente seção as características
históricas e sociais que levam os espaços públicos e as favelas a serem eleitos
como representantes da desordem na cidade.
É importante deixar claro que a escolha por estudar tais espaços de forma
separada, longe de ratificar uma lógica de segregação entre favela e “asfalto”, serve
para caracterizar espaços consolidados de formas diferentes e desiguais, e afetados
por ações também distintas, embora muitas vezes articuladas, compreendendo tal
construção. Apesar das representações antagônicas entre a cidade considerada
formal e a informal, é interessante notar o ponto de intersecção entre elas, quando
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se reconhece tais espaços como representantes da desordem no Rio e que são
povoados pelos sujeitos promotores de tal desordem, provenientes da população
precariamente inserida nos modos de produção e nos ciclos de consumo, avessas,
portanto, à ordem social estabelecida e dominante.

2.3.1 Espaço público e desordem: construções socioespaciais e imagéticas

As ruas, praças, praias e parques das cidades são identificadas como locus
de demonstração da vida pública, da vida em sociedade em suas expressões
polissêmicas. Locais de encontro entre desiguais, nelas se expressam toda a
potencialidade do urbano, entendido nos termos de Lefebvre (2001, 1999) como
virtualidade iluminadora e obra dos citadinos. Longe, portanto, de ser uma zona
neutra e despida de conflitos, os espaços públicos são áreas disputadas por
diferentes atores sociais. Como parte importante na composição da imagem das
cidades, as atividades imprevisíveis que constituem o cotidiano dos espaços
públicos são objeto de controle a fim de induzir comportamentos considerados
adequados e eliminar situações ou mesmo tipos sociais destoantes da cena pública.
No Rio de Janeiro as expressões das assimetrias e desigualdades sociais, e
dos conflitos pelo uso do espaço urbano se fazem presentes na apropriação dos
espaços públicos, que se tornaram, muitas das vezes, local de sustento e de
moradia para as populações pobres. Em muitos desses locais, mesmo nos bairros
ocupados pelas classes médias e altas, a visão idealizada de espaço público como
local do encontro entre iguais e do consenso planejado tem se revelado distante
(DELGADO, 2011), restando a sensação de desordem e de medo, expressa pela
deterioração da infraestrutura urbana e/ou atividades e sujeitos neles instalados:
mendigos, “flanelinhas”, camelôs, vendedores ambulantes, “pivetes”, sem-teto,
usuários de drogas, vendedores de drogas, gangues, arruaceiros, prostitutas,
“rolezeiros”, promotores de “arrastões”, assaltantes, entre outros.
Práticas como o comércio ambulante acionam as representações da cidade
ilegal, informal, pontos de conexão entre o mundo do trabalho e a produção da
cidade. Os sujeitos sociais que se ocupam da venda ambulante, são considerados
como “tipos perigosos” e sofrem com a violência física e moral, predestinados a viver
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uma vida de limitações (econômicas e de direitos) e mesmo quando autorizados,
desempenham funções precárias (PIRES, 2017). As conexões entre o legal e ilegal
são estreitas, já que a cidade ilegal é parte da cidade legal, que surge do não
provimento de serviços básicos, da não inserção nos fluxos de trabalho formal, da
negação de direitos básicos e da negação do direito à cidade. Tais utilizações dos
espaços públicos, sejam elas toleradas pelos poderes públicos ou perseguidas por
ele, colocam-se como forma de sobrevivência da população pobre, e também como
forma de resistência à ordem social imposta pela cidade controlada.
Os espaços públicos ocupados por pessoas de baixa renda e por usos
considerados desordenados ou irregulares vão, com o passar do tempo, sendo
descaracterizados enquanto espaços de convivência múltipla, de onde as classes
médias e altas tendem a afastar-se, ocupando-se do uso de espaços cada vez mais
privados e exclusivos, como os shopping centers, clubes, condomínios fechados etc.
A orientação do desenvolvimento urbano adotada no Rio de Janeiro ao longo dos
anos, com tendências a beneficiar frações específicas em atenção ao capital
imobiliário e aos interesses políticos e econômicos em voga, resultou no abandono
de outras porções urbanas e na deterioração de sua infraestrutura física, áreas que
geralmente foram ocupadas por atividades populares e informais, e que culminaram
na sensação corrente de desordem também para as parcelas dominantes da
sociedade. Além disso, a resiliência da população pobre, suas estratégias para
prover sua sobrevivência, tem marcado presença nos espaços públicos de áreas
consideradas nobres, em espaços mais diretamente controlados pelas medidas de
urbanização e de ordem pública.
Cabe lembrar que a ocupação dos espaços públicos do Rio de Janeiro foi
marcada desde os primórdios pelos usos um tanto caóticos e ruidosos decorrentes
do comércio ambulante praticado no coração da cidade colonial. As ruas eram por
excelência espaços de circulação de escravos, também ocupadas por homens livres
e não escravos, excluídos do mundo do trabalho, muitos deles indigentes. De acordo
com o sistema patriarcal, para as mulheres brancas era reservado o espaço
doméstico e a participação nos cultos católicos até meados do século XIX, momento
no qual as transformações introduzidas pelos novos modos de vida burgueses e
pelas inovações da medicina social, conduziram-nas a frequentarem as ruas,
bulevares, teatros e lojas que apareceram no espaço urbano (BENCHIMOL, 1992).
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O comércio ambulante, realizado pelos escravos de ganho, constituía-se
como atividade importante para o funcionamento da vida em sociedade, sendo
oferecidos diversos produtos essenciais, de alimentos a utensílios. As ruas eram
tomadas pelos ruídos das carroças, do burburinho de pessoas e atividades.
Infestadas por odores fétidos provenientes da falta de serviço de esgoto, da
comercialização de mercadorias e dos excrementos de animais. As mesmas eram
povoadas por escravos e por uma população livre e miserável (grande número de
escravos libertos, mulatos, imigrantes, sobretudo portugueses, dentre outros).
No decorrer do século XIX, os usos e comportamentos predominantes na
cena pública da cidade colonial começaram a incomodar as elites e seus interesses,
chocando-se com os novos ideais burgueses que penetraram na capital. As pessoas
pobres e marginalizadas que povoavam o campo, longe das vistas das elites, eram
mais facilmente controladas, mas os pobres urbanos, homens livres que habitavam
as ruas da cidade, atrapalhavam a imagem da capital e resistiam ao controle de
inúmeras maneiras, seja por meio de sua presença e pelo anonimato relativo, ou
pela luta por sua sobrevivência e seu espaço social, ao lado de escravos,
subjugados de forma mais direta. (HOLLOWAY, 1997). Essa massa empobrecida,
além de gerar incômodos de ordem moral e sanitária, representava perigo. Havia
também o medo de que os escravos, em maior número, pudessem promover
rebeliões53. Alguns comportamentos da sociedade urbana confrontavam, portanto, o
ideal de membros da elite política e eram considerados inaceitáveis, requerendo
formas de controle.
Thomas Holloway (1997) localiza na transição entre o trabalho escravo e o
assalariado a criação da polícia como condição essencial para garantir a lei e a
ordem nas ruas da cidade. À medida que a sociedade foi se tornando mais
complexa e impessoal, fez-se necessária a introdução de novas técnicas para
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Convém sublinhar que as ruas da cidade também eram locais de expressão da rebeldia, da
audácia e da resignação de um povo. Na segunda metade do século XIX as ruas mais densamente
povoadas da cidade eram dominadas pelas maltas Nagoas e Guaiamus, grupos de capoeiras
divididos entre as freguesias, como forma de resistência entre escravos e homens livres pobres. Com
a criminalização da capoeira, sobretudo dos grupos, as maltas desapareceram, mas não os
capoeiristas (MISSE, 1999). Emergiu durante a Revolta da Vacina, no contexto da Reforma Passos, a
figura dos malandros, lideranças dispersas dos conflitos, típicos habitantes dos cortiços da área
central. Figuras dúbias que se tornaram personagens da fantasia popular, eram exímios capoeiristas,
homens pobres, porém vestidos elegantemente. Famosos por sua valentia e esperteza, suas
atividades estavam ligadas à vadiagem, à prostituição e outras formas de contravenção, tornando-se
alvos da polícia. Com a demolição dos cortiços esse tipo social subiu até os morros e passou a
exercer certa influência sobre as favelas. (SANTUCCI, 2008).

107

complementar o controle dos senhores sobre os escravos e ampliar esse controle às
crescentes camadas sociais inferiores livres.
A transição do século XVIII para o XIX marcou o surgimento das instituições
policiais modernas, em consonância com a difusão da ideologia liberal e aplicação
de mecanismos impessoais de coerção por intermédio da disciplina e do
autocontrole, processo identificado por Foucault (1999, 1984). Segundo Holloway
(1997), a rejeição das elites brasileiras ao passado colonial desenvolveu polícias
específicas para sua capital, cujas estruturas, tomadas em princípio nos modelos de
outros países, consolidaram-se através da organização e de procedimentos
desenvolvidos internamente, onde a repressão por meio de castigos e da força bruta
– considerados contraproducentes no modelo disciplinar – receberam certo requinte
e se configuraram como técnica para manter o então considerado bom
comportamento da população54, fortalecendo e garantindo a continuidade das
relações hierárquicas tradicionais. Assim, as classes altas foram introduzidas na era
moderna a partir de um consenso em torno de seus interesses. Já as classes
populares foram disciplinadas mediante a coerção. Aos escravos e classes inferiores
livres, não interessava seguir as regras de comportamento estabelecidas pela elite,
mas evitar os castigos, sendo a ordem estabelecida por meio do medo.
Com a abolição da escravidão uma massa empobrecida tomou as ruas do
Rio de Janeiro, aumentando a visibilidade da população indesejável, ex-escravos
que circulavam nas ruas, mas que residiam nas casas de seus senhores e que se
viram deixados à própria sorte, excluídos do mundo do trabalho assalariado e
considerados como inúteis, como fonte de moléstias e promiscuidades, que
deveriam ser suprimidos da cena social. Juntaram-se aos demais pobres urbanos,
com reflexos no aumento da mendicância e do exercício de atividades autônomas,
por meio do trabalho informal. De acordo com Santucci (2008), lutavam por sua
sobrevivência no imenso espaço de trabalho que eram as próprias ruas do centro do
Rio de Janeiro, num cenário aparentemente desorganizado, mas que contava com
uma lógica própria, indiferente às posturas urbanas. Nesse ambiente se destacava a
54

O sistema policial utilizava muitas leis para justificar suas ações e também vários atos para os
quais não havia base legal, como ocorre ainda hoje. Como exemplo, pode-se citar a prática da
capoeira, enquadrada na categoria “ofensas à ordem pública”, que só foi proibida em 1890 no Código
Penal da República. A maior parte do tempo e da energia empregados pelo sistema policial era
utilizada na repressão de comportamentos que incluíam vadiagem, mendicância, violação do toque
de recolher, desacato à autoridade, insulto verbal, desordem em geral e embriaguez pública, práticas
que em si mesmas não atentavam contra o indivíduo nem contra a propriedade, mas que eram
julgadas inaceitáveis por aqueles que editaram as regras de conduta.
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capacidade de improvisação, com as inventivas formas de atuação, que muitas
vezes ultrapassavam os limites tênues da legalidade. Entre as atividades e seus
tipos

sociais

correspondentes,

têm-se

trabalhadores

braçais,

vendedores

ambulantes, trapeiros, artistas mambembes, estrangeiros exóticos, capoeiristas,
cancioneiros, golpistas e prostitutas; e quanto aos serviços, as pequenas oficinas
artesanais montadas em barracas, a venda de calçados, de roupas, de utensílios, de
comestíveis, de bilhete de loteria, de selos e um sem-número de coisas.
A multidão tomava as ruas e apresentava o espetáculo da cidade, revelando
uma nova dimensão de vida que provocava, ao mesmo tempo, admiração e
temor diante do novo. Enquanto para alguns os ares da cidade eram
sedutores, para outros a aglomeração humana tinha a conotação
ameaçadora de crimes e miséria. (SANTUCCI, 2008, p.35).

Como já apresentado no item 2.1 deste capítulo, as transformações
realizadas por Pereira Passos no início do século XX intencionaram promover a
reforma física e moral da cidade, mediante a modernização de sua infraestrutura
urbana, abertura de vias e boulevares, construção de prédios imponentes,
implementação de medidas de higiene e a consequente expulsão da população
pobre residente nos cortiços e casebres da área central, bem como a contenção de
práticas tidas como inapropriadas à capital republicana. De acordo com Benchimol
(1992), a aplicação de um conjunto de leis visava coibir ou disciplinar as esferas
sociais existentes no contexto urbano, seja por razões ideológicas, sanitárias ou
econômicas. O autor destaca a proibição de atividades essenciais à organização da
vida na cidade colonial e à sobrevivência dos tipos sociais excluídos do mercado
formal de trabalho: venda de miúdos em tabuleiros, ordenha de vacas, venda
ambulante de bilhetes de loteria, hortas, criação de porcos, uso de cargueiros
(animais de carga) e outros aspectos ligado ao mundo rural, derrubada dos
quiosques que ofereciam petiscos e bebidas, entre outros. Como já comentado,
também as práticas de diversões populares foram contidas, como a proibição dos
entrudos de carnaval, os fogos de artifício e fogueiras dos festejos de São João, as
serenatas e outros.
A caracterização da desordem nos espaços públicos do Rio de Janeiro
passa, portanto, pela compreensão do itinerário seguido pelas populações pobres da
cidade, em sua luta por sobrevivência em processos de desenvolvimento urbano de
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caráter excludente e transformações no mercado de trabalho (ao qual não foram
incorporados).
Lícia Valladares (1991) faz um resgate das imagens e representações da
pobreza urbana no Brasil e de modo específico no Rio de Janeiro, a partir da
identificação da pobreza e de seus sujeitos, separados em três ciclos. O primeiro
corresponde à virada do século XX, que marca a entrada da ordem capitalista no
Brasil. A pobreza estaria vinculada à sujeira, à promiscuidade e às “classes
perigosas” habitantes dos cortiços, bem como à incapacidade individual para a
adesão ao mundo do trabalho e à disciplina necessária à produção capitalista. Com
base em uma visão dualista, opunha-se então o trabalhador da fábrica ao
vagabundo, ao malandro.
No segundo ciclo, localizado nas décadas de 1950 e 1960, as marcas da
industrialização e da urbanização aceleradas e das migrações internas fazem com
que a pobreza seja atribuída não a razões individuais. Ela aparece como problema
social, fruto do grande contingente populacional, do subemprego, da desqualificação
da mão-de-obra e da marginalização socioeconômica. Emerge desse contexto uma
população excluída, não mais como vadios, mas como população marginal,
moradora das favelas.
O último ciclo é identificado a partir das décadas de 1970 e 1980, no qual há
uma sedimentação da pobreza em meio a um crescimento econômico e
consolidação da urbanização brasileira, acompanhado da periferização das
populações pobres, em luta por seus direitos. Cresceram também as adesões
criminais em tal período, reforçando a oposição entre trabalhadores pobres e
bandidos, processo que ganha destaque no Rio de Janeiro, com a formação de
bandos de traficantes de drogas e armas, cujo domínio se estabeleceu nas favelas
da cidade.
Os sujeitos sociais da pobreza, ainda que mais fortemente vinculados aos
seus locais de moradia, povoam os espaços públicos cariocas, e para as camadas
dominantes simbolizam os medos e as visões da desordem. Há uma mistura
frequente entre pobreza e criminalidade, com tendência a enquadrar tipos sociais e
atividades não criminosas, ainda que fora dos parâmetros legais, na categoria
bandido.
É importante notar que coincide com o terceiro ciclo de representação da
pobreza na cidade do Rio de Janeiro o processo de ajustes econômicos e sociais
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promovidos pelo capitalismo de cunho neoliberal, conforme foi apontado na terceira
parte do Capítulo 1 desta tese. Numa sociedade marcada por relações de extremas
desigualdades sociais, como a carioca, a precarização do trabalho e o
desinvestimento social tiveram causas devastadoras, consolidando aquilo que
Wacquant (2001a) chama de “marginalidade avançada”.
Vera Telles (2010) destaca a junção entre a tradicional economia de
sobrevivência e as formas de subcontratação do mundo dito globalizado, tendo
como consequência a expansão da economia informal nas cidades, por meio do
comércio de bens lícitos e ilícitos. São cada vez mais incertas as diferenças entre
trabalho precário, emprego temporário e estratégias de sobrevivência e atividades
ilegais ou delituosas. Há uma inter-relação entre o oficial e o paralelo, o legal e o
ilegal, o lícito e o ilícito na figura do trabalho urbano contemporâneo. Isso não quer
dizer que as práticas informais e ilícitas, especialmente aquelas que se expressam
na cena pública, vinculadas quase sempre às classes pobres, passem a ser aceitas.
Se há porosidade entre o formal e informal, legal e ilegal, isso não quer
dizer indiferenciação entre uns e outros. Leis, codiﬁcações e regras formais
têm efeitos de poder, circunscrevem campos de força e é em relação a elas
que essa transitividade de pessoas, bens e mercadorias precisa ser situada.
E, a rigor, descrita. Não se trata de universos paralelos, muito menos de
oposição entre o formal e informal, legal e ilegal. Na verdade, é nas suas
dobras que se circunscrevem jogos de poder, relações de força e campos
de disputa. São campos de força que se deslocam, se redeﬁnem e se
refazem conforme a vigência de formas variadas de controle e também, ou
sobretudo, dos critérios, procedimentos e dispositivos de incriminação
dessas práticas e atividades, oscilando entre a tolerância, a transgressão
consentida e a repressão conforme contextos, microconjunturas políticas e
relações de poder que se conﬁguram em cada qual (TELLES, 2010, p.187188).

Dado esse breve panorama, é possível identificar a relação conflituosa
expressa na cena pública da cidade do Rio de Janeiro, cujas marcas resultantes de
um processo de desenvolvimento econômico e socioespacial desigual se fazem
presentes em suas ruas pela forma da pobreza, do desemprego, das atividades
informais, da precariedade urbana, das situações de violência e também do controle
violento de tais espaços e dos tipos sociais “incômodos”. Na afirmação dos
interesses das elites políticas econômicas, a exemplo de outros países, essa
pobreza tende a ser suprimida dos espaços urbanos e tratada por meio do
aprofundamento dos aparatos de lei e ordem, sobretudo em momentos específicos,
conforme será visto no Capítulo 3.
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2.3.2 Favelas: construções socioespaciais e imagéticas

Conforme visto anteriormente, as favelas são uma forma de produção do
espaço popular nos interstícios do espaço construído formal da cidade, como
alternativa improvisada para suprir as necessidades habitacionais da população
pobre, alijada dos espaços formalmente constituídos pelos planos. Ineficazes no
enfrentamento dos problemas sociais e espaciais apresentados, tais intervenções
serviram para ratificar uma lógica de estratificação social no espaço urbano.
Ao eleger como objeto de análise a favela, que segundo a ideia dominante
corresponderia a um “espaço de desordem”, pretende-se abordar as representações
que consolidam uma visão negativa sobre este espaço, dando forma a imagens
vinculadas às manifestações de violência, à marginalidade, à cultura da ilegalidade e
a um tipo social perigoso.
Desde seu surgimento, a favela e seus moradores foram vistos com
desprezo e como problema urbano a ser enfrentado. Cabe analisar brevemente o
processo de evolução das favelas no espaço urbano carioca e as representações
predominantes, a fim de perceber como tais ideias impactaram nas formas com que
as políticas públicas lidaram com tais territórios durante os anos.
A história das favelas tem seu início em finais do século XIX. Com a abolição
da escravidão e a consequente implantação do trabalho assalariado e o aumento
das imigrações, a crise habitacional se agravou no Rio de Janeiro (bem como em
outras cidades brasileiras), culminando na proliferação dos cortiços e casebres da
área central (SILVA, 2005, BENCHIMOL, 1992). As perseguições a esse tipo de
moradia popular, considerada como local de sujeira e imoralidade, que era habitado
por trabalhadores, malandros e vagabundos, culminaram na demolição do Cabeça
de Porco em 1893, famoso cortiço localizado na região central. A partir de tal
episódio ex-moradores do cortiço construíram os primeiros barracos no morro hoje
conhecido como favela da Providência (VALLADARES, 2005). Entre 1893 e 1894,
soldados que combateram a Revolta da Armada começaram a ocupar o Morro de
Santo Antônio (MATTOS, 2007). Em 1897 ex-combatentes da Guerra de Canudos
se instalam na Providência, que passou a ser conhecida como Morro da Favella55, e
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Lícia Valladares (2005, p. 29) aponta duas razões para a denominação de tal assentamento. A
primeira em alusão à planta favela, vegetação que cobria o Morro da Providência e que também foi
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também no Morro de Santo Antônio. A partir do episódio dos soldados de Canudos,
tem-se o mito de fundação das favelas56. No entanto, como descrito, era possível
encontrar assentamentos em morros em períodos precedentes (VALLADARES,
2005).
No início do século XX, as políticas de caráter modernizador e higienista
promovidas por Pereira Passos foram responsáveis por uma nova onda de
demolição de cortiços na região central do Rio de Janeiro. Como resultado, a
reforma deu impulso à ocupação dos morros, que se tornaram alternativa de
habitação para os mais pobres.
É interessante notar que já naqueles anos iniciais de ocupação a visão
lançada sobre a favela e seus moradores apresentava uma leitura negativa, como
sugere a publicação sobre o Morro da Favela, no jornal Correio da Manhã de 5 de
julho de 1909:
A Favella é um dos lugares mais afamados do Rio. É o logar onde reside a
maior parte dos valentes da nossa terra, e que, exatamente por isso – por
ser o esconderijo da gente disposta a matar, por qualquer motivo, ou, até
mesmo, sem motivo algum –, não tem o menor respeito ao Código Penal
nem à Polícia, que também, honra lhe seja, não vae lá, sinão nos grandes
dias do endemoninhado vilarejo57.

No início do século XX as favelas eram tidas como problema de saúde
pública e segurança, que ganhavam notoriedade no contexto de europeização da
capital Republicana, já que representavam o oposto do ideal modernizador e
higienista em voga. “A favela pertence a um mundo antigo, bárbaro, do qual é
preciso distanciar-se para alcançar a civilização” (VALLADARES, 2005, p.36). O
Morro de Santo Antônio, localizado próximo à área recém-reformada, chamava a
encontrada no arraial onde as tropas haviam se alojado na Baía, em Monte Santo. A segunda se
refere à forte resistência dos combatentes entrincheirados no morro baiano da Favella, durante a
Guerra de Canudos, batalha decisiva que marcou a vitória do exército republicano. Essa segunda
versão tem uma conotação simbólica relacionada à resistência. Os soldados regressos instalados no
morro permaneciam submetidos ao Ministério da Guerra e tinham a expectativa de receber os soldos
em atraso.
56
A autora supracitada afirma que o mito de origem da favela além de ter relação geográfica e
histórica com o episódio de Canudos, também se vincula aos relatos de Euclides da Cunha, em seu
romance publicado em 1902, Os Sertões, que teve papel fundamental no pensamento social e
político brasileiro. As publicações jornalísticas das primeiras décadas do século demonstravam uma
relação entre o reduto de “fanáticos” no sertão e o enclave de pobres na cidade: barracões
improvisados ocupavam os morros de difícil acesso, vegetação traiçoeira (plantas que provocam
coceira), ausência de domínio do Estado, ausência de propriedade do solo, perigo para a ordem
social e outras características (cf. VALADARES, 2005, p.28-36).
57
“Os dramas da Favella”. Correio da Manhã, 5 de julho de 1909, p.2. Disponível em:
http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/correio-manha/089842, acesso em 25/11/2018.
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atenção das autoridades municipais e enquanto alguns barracos eram demolidos,
outros apareciam em seu lugar. Já o Morro da Favela, situado na região portuária,
era tido como violento e incivilizado devido a seu alto percentual de negros, de
vagabundos e de malandros e aos modos como essa gente pobre vivia (MATTOS,
2007). Nesse contexto as favelas passaram a serem vistas por seus primeiros
observadores como corpos estranhos dentro da cidade, muito mais próximas ao
sertão (VALLADARES, 2005), destacando-se desde então a oposição entre cidade
formal e favelas.
Os primeiros debates eram pautados pela visão ecológica do meio como
condicionador do comportamento humano, nas quais as camadas pobres eram
percebidas como responsáveis por seu próprio destino e pelas mazelas da cidade
(VALLADARES, 2005). Entre jornalistas e escritores da época, era frequente a
associação entre pobreza e criminalidade, havia a representação das “classes
perigosas”. No fim da década de 1900 o Morro da Favela passou a ser considerado
como um dos lugares mais perigosos da capital, num discurso que levava à negação
da condição de cidadãos aos moradores:
A Favella é o grande mercado da prostituição barata, é o ponto de rendezvous da soldadesca, é a aldeia do mal, enfim, e por isso, por lhe parecer
que essa gente não tem deveres nem direitos em face da lei, a polícia não
cogita de vigilância sobre ella. Os habituées da Favella, por sua vez,
decidem ali todas as suas pendencias, com um duello à faca ou com duzia
e meia de tiros de revólver, resultando dahi, não raras vezes, ficar sem vida
um dos litigantes no próprio campo de combate (...). Enterrado o morto,
acaba-se a história e a aldeia cáe de novo no seu somno de sonhos máos,
até despertar outra vez inundada de sangue. A Favella é isso (Correio da
Manhã, 5 de julho de 1909, p.2)58.

Os anos 1920 marcaram o processo de remoção de grande número de
casas de moradores que viviam nos morros da Providência, Santo Antônio e GáveaLeblon. No projeto de urbanização proposto por Alfred Agache, de 1930, as favelas
foram vistas como obstáculos aos critérios de higiene, ordem social, segurança e
também à estética. Identificando-as como resultado da carência de políticas públicas
para prover transporte e habitações populares adequadas, Agache revelava certo
paternalismo ao tratar das favelas (“200.000 almas”, “os infelizes que povoam as
favelas”), mas também sua repugnância para com tais espaços (“bairros infectos”,

58

Idem.
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“sua lepra suja a vizinhança”) (AGACHE, 1930, p. 190), que não tinham lugar na
cidade monumental, bela e ordenada por ele projetada.
Sua perspectiva eurocêntrica, distante da realidade de boa parte dos
cariocas59, considerava o problema de fácil solução, já que a urbanização dos
morros ocupados por uma “população meio nômade” (AGACHE, 1930, p.22) poderia
ser realizada sem maiores entraves, sendo necessário o realojamento dessa
população em locais adequados. A ideia de eliminar as favelas não foi levada a
cabo, tendo em vista a não aprovação do Plano Agache, mas essa impressão
permaneceu nos anos seguintes.
Após a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, abriu-se
uma nova etapa de representação das classes populares. Até princípios dos anos
1940 a atuação em relação às favelas foi marcada por políticas de assistência
caritativa e clientelista60. As perspectivas higienistas permaneceram, mas houve o
reconhecimento das favelas e da necessidade de melhorar as condições de vida de
seus moradores. Como destaca Lícia Valladares (2005, p.53), o Código de Obras de
1937, apresentava características ambíguas, posto que, ao mesmo tempo em que
considerava a favela como “aberração urbana” determinando sua eliminação,
indicava, antes, os limites para sua expansão (proibição da construção de novos
barracos, além de vedar qualquer tipo de melhoramento nas casas), ou seja,
marcava também a possibilidade de sua manutenção temporária.
Foi na década de 1940, durante o Estado Novo, que surgiu a primeira
política habitacional para os residentes de favelas, os Parques Proletários (os
primeiros foram instalados na Gávea, Caju e Praia do Pinto), conjuntos habitacionais
que realocaram entre 7 e 8 mil pessoas, número distante do total de moradores,
estimado em mais de 250 mil à época. Com conotação simbólica, já que o próprio
nome do conjunto apontava a condição de trabalhador, destacava-se a importância
de prover moradia salubre e melhorar a qualidade de vida da população favelada,
como forma de obter apoio popular, indispensável à manutenção do regime. Além
disso, tais iniciativas de realojamento provisório visavam dar assistência e educar os
59

As divisões de classes para Agache eram definidas pelos critérios europeus, considerando,
automaticamente, os pobres do Rio de Janeiro como classe proletária, que deveria, portanto, habitar
as áreas próximas às fábricas e portos. Desconsiderava a importância do trabalho doméstico, os
biscates e trabalhos por empreitada na construção civil, como fontes de emprego para os mais
pobres na cidade (FISCHER, 2007).
60
Como exemplo tem-se a gestão de Pedro Ernesto, prefeito indicado por Vargas, que atuou na
mediação de conflitos relativos à propriedade do solo, distribuição de subvenções a escolas de
samba e instalação de serviços públicos, trocando votos por favores (VALLADARES, 2005, p. 52).
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habitantes, a fim de que pudessem adequar-se a um novo modo de vida e garantir
sua saúde física e moral (VALLADARES, 2005). Essa política, um tanto autoritária,
motivou o aparecimento das primeiras associações de moradores de favelas, que
tinham por objetivo evitar a ida para os parques proletários (RIBEIRO, 2007).
Nos anos seguintes, destacou-se a participação de segmentos externos ao
governo em atenção à favela, como a Igreja Católica. Em 1947 foi criada a
Fundação Leão XIII, que atuou na promoção de assistência material e moral, através
de ações voltadas à educação e saúde (creches e ambulatórios), e da criação de
centros de ação social em diferentes favelas. Em 1955 foi fundada a Cruzada São
Sebastião pelo então bispo auxiliar do Rio, Dom Hélder Câmara, voltada para a
construção de novas moradias e equipamentos de infraestrutura, contando com a
gestão coletiva – construção do Conjunto São Sebastião, composto por 910
moradias, em pleno bairro do Leblon (VALLADARES, 2012).
Nos finais da década de 1940 foram realizados levantamentos estatísticos
específicos nas favelas pelo Departamento de Geografia e Estatística da Prefeitura,
com o objetivo de coletar dados consistentes quanto às moradias e seus habitantes
(características demográficas, origem geográfica, atividades e profissões etc.).
Valladares (2005) ressalta aspectos importantes a partir dos resultados obtidos,
diferentes das representações até então dominantes61. Entretanto, tais resultados,
ao invés de contribuírem na diversificação das leituras sobre as favelas, serviram ao
poder público para justificar o retorno a uma política prioritária de erradicação das
mesmas, tomados por discursos conservadores e carregados de preconceitos
sociais e raciais, como pode ser visto no documento de análise do recenseamento,
publicado pela Prefeitura do Distrito Federal em 1949:
Não é de surpreender o fato de os pretos e pardos prevalecerem nas
favelas. Hereditariamente atrasados, desprovidos de ambição e mal
ajustados às exigências sociais modernas, fornecem em quase todos os
nossos núcleos urbanos os maiores contingentes para as baixas camadas
da população (Apud VALLADARES, 2005).

Na década de 1950 a população das favelas cresceu 7%, enquanto que a do
restante da cidade aumentou 2% (MATTOS, 2007). É importante destacar que

61

Por exemplo, em relação à origem geográfica, que indicava uma maioria de habitantes provenientes
do próprio Distrito Federal e do Estado do Rio, sendo os migrantes apenas um terço (provenientes
em sua maioria de estados vizinhos).
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nesse período a organização dos moradores favelados aumentou, com a
multiplicação das associações, que lutavam contra as remoções.
Outro fato que merece relevo se refere ao início do desmonte do Morro
Santo Antônio, uma das favelas mais antigas da cidade, para dar lugar a novas
áreas valorizadas do centro e grandes vias de circulação. A partir da análise da
cobertura

jornalística

desse

período,

Mauro

Amoroso

(2012)

destaca

a

representações do “progresso” pelo avanço das obras e das escavadeiras sobre o
morro, vinculado ao atraso e precariedade dos casebres e a simplicidade da vida
dos moradores, similar àquela experimentada no campo, que não combinava com a
imagem da cidade modernizada e repleta de prédios no entorno.
No decorrer da década de 196062, as iniciativas de mandar moradores de
favelas para condomínios habitacionais tiveram continuidade. Durante o governo de
Carlos Lacerda (1960-1965)63 ocorreu um período de renovação urbana (construção
de viadutos e avenidas) e de intenso processo de remoção de favelas, sobretudo em
áreas de alta valorização imobiliária (zona sul principalmente) com a transferência
de pessoas para lugares ainda mais distantes da região central da cidade, como o
famoso condomínio Cidade de Deus, em Jacarepaguá – que posteriormente se
transformou em favela. Durante a “era das remoções” foram erradicadas cerca de 27
favelas, sendo removidas 42 mil pessoas aproximadamente (AMOROSO, 2012).
Também no governo de Lacerda, como já apontado na seção anterior, foi
desenvolvido o segundo plano diretor da cidade. Com alto caráter técnico, o Plano
Doxiadis previa a reurbanização das favelas que não interferiam nos objetivos do

62

A partir de finais da década de 1940 houve uma necessidade de estudar as favelas de forma mais
específica. Além dos dados colhidos pela prefeitura da cidade em 1948, ressalta-se a realização do
Recenseamento Geral de 1950, pelo IBGE, que permitiu, além de conhecer as favelas, fazer uma
comparação com o resto da cidade (VALLADARES, 2005). Em 1960, merece destaque a publicação
do relatório intitulado “Aspectos Humanos da Favela Carioca”, encomendado pelo jornal Estado de
São Paulo e desenvolvido pela Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos
Complexos Sociais (SAGMACS), criada pelo frei dominicano Lois-Joseph Lebret, cujo trabalho
(movimento Economie et Humanisme) já havia influenciado as ações de Dom Helder Câmara e outros
militantes católicos em favelas. Por meio de uma equipe formada por sociólogos, arquitetos e
estudantes, sobretudo do Serviço Social, tal relatório apresentava desde análises demográficas e
históricas das favelas existentes no Rio àquela época e das condições de vida de sua população a
uma análise qualitativa de temas como família, delinquência e educação, dados que permitiam
evidenciar a heterogeneidade e complexidade das favelas cariocas, aproximando-se da realidade
socioespacial e possibilitando formas de intervenção. Tal estudo, realizado de forma independente da
ação pública e que adotou métodos de pesquisa inovadores, constituiu-se num marco para
investigações posteriores (MELLO, et al., 2012).
63
Cabe lembrar que os movimentos antifavelas estavam centrados na figura de Carlos Lacerda,
jornalista que protagonizou a série de artigos sobre as favelas intitulada “Batalhas do Rio”, publicada
em 1948 pelo jornal Correio da Manhã (SILVA, 2005; VALLADARES, 2005).
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plano e para as demais, estava previsto a remoção para áreas com infraestrutura
adequada e próximas aos locais de emprego (REZENDE, 1982).
No governo militar houve uma persistência do modelo de remoções, que
passou do âmbito governamental para o federal. Em documentos oficiais a favela
era definida como um “espaço urbano deformado” (RIBEIRO, 2007). Em 1968 foi
criada a Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do
Grande Rio, órgão do Ministério do Interior cujo objetivo era a erradicação das
favelas da cidade. Em 1969 a favela Praia do Pinto, antigo parque proletário da era
Vargas, foi destruída por um incêndio de causas desconhecidas e cedeu lugar ao
condomínio Selva de Pedra. Segundo Amoroso (2012), entre 1968 e 1973 foram
removidas mais de 50 favelas, com cerca de 90 mil pessoas. Apesar das ofensivas,
era difícil conter a expansão das favelas, tendo em vista a problemática habitacional
e o modo de ocupação do espaço urbano.
Em anos de ditadura militar, diversos líderes favelados foram torturados e
assassinados.

A repressão implementada pelo governo

desencorajava as

associações de moradores e em vez de exigir seus direitos, alguns moradores
passaram a contentar-se com pequenas trocas de favores (RIBEIRO, 2007).
O final dos anos 1970 e início dos 1980 marcou uma tendência de
consolidação das favelas do Rio, com o abandono das políticas de remoção, tendo
destaque o primeiro governo de Brizola, que reconheceu as favelas como forma de
habitação legítima, opôs-se às políticas de reassentamentos forçados e concedeu
títulos de propriedade.
Em finais dos anos 70 traficantes começaram a instalar-se nas favelas,
transformando-as em principal sede do crime organizado no Rio de Janeiro. As
representações das favelas enquanto redutos da criminalidade passaram, então, a
adquirir contornos reais. Com a mudança na organização transnacional do tráfico,
devido à entrada da cocaína e de armas de fogo, além da corrupção policial,
ampliou-se o quadro de violência na cidade (MISSE, 2008). O “crime organizado” se
armou e se territorializou nos morros, estabelecendo seu domínio por meio do medo
e de uma espécie de pacto com o Estado, através de arranjos políticos ou do
pagamento de propinas a policiais. O cotidiano dos moradores foi subjugado às
vontades dos bandos locais, que cumpriam, muitas vezes, uma função
assistencialista.
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Convém lembrar, também, que mais recentemente em muitas favelas da
cidade os moradores estão sujeitos aos grupos de milicianos, gangues formadas por
policiais, bombeiros e guardas prisionais da ativa ou aposentados. Tais grupos
surgiram com o pretexto de afastar o tráfico e prover “segurança” a tais localidades,
estabelecendo um poder de polícia paralelo ao estado. Consolidaram-se e passaram
a controlar violentamente algumas favelas da cidade, da mesma forma que fazem os
narcotraficantes, mas com o objetivo de extorquir dinheiro pela taxação do
transporte informal, venda de gás de cozinha, cobrança a residentes e empresas
locais por serviços de proteção e outras práticas (FREEMAN, 2012).
A partir de tal contexto, a violência adquiriu centralidade no que diz respeito à
questão urbana na cidade, impregnando diariamente as páginas jornalísticas. As
mídias cumpriram, assim, um papel essencial na construção negativa da imagem
das favelas como redutos da criminalidade. A reprodução excessiva das cenas de
violência, muito mais do que os fatos em si, são capazes de gerar um sentimento
geral de insegurança, que cobra ações restritivas por parte do Estado. O sentimento
de medo ativado nas classes alta e média conduz à noção de que é preciso
defender-se do “outro”, ou seja, da população pobre e marginalizada, vista como
violenta e desordeira (FERRAZ, 2011).
Misse (2010, p.18) sustenta que o sentimento de insegurança na vida
cotidiana da cidade está vinculado a certas práticas criminais e a “certos ‘tipos
sociais’ de agentes demarcados (e acusados) socialmente pela pobreza, pela cor e
pelo estilo de vida”. Assim, a favela passou a ser representada como lugar de uma
“sociabilidade violenta” (MACHADO DA SILVA, 2004) e seus moradores como
pessoas a serem temidas. O mito do favelado criminoso foi difundido, “favelado
padrão = pobre padrão = altamente perigoso padrão” (FERRAZ, 2011, p.5), num
discurso que desumaniza esses indivíduos e os destitui de suas individualidades e
direitos.
Mediante essa redução, é omitido o caráter tradicional da favela como
moradia popular e apagada sua importância histórica, cultural e social, seja como
fonte de inspiração e/ou campo de produção na música, na dança, nas artes, na
literatura, no cinema, entre outros64. Ademais, ao focalizar a violência, retira-se do

64

Em meio às condições de privações, nas favelas se desenvolveram formas de solidariedade e
afetividade capazes de constituir uma rede complexa de relações socioespaciais, de
reconhecimentos e de formas de expressão. Apesar das representações redutoras da vida social nas
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centro do debate as precondições sociais que sujeitam a população favelada a
diversas formas de privação e que culminam em relações de desigualdades
extremas (SOUZA, 2009). Por trás das violências mais visíveis, que se caracterizam
pelo uso da força física e que recebem cobertura midiática, estão outras formas de
violência efetivas ou de natureza psicológica, sejam elas praticadas pelo Estado
(violação de direitos essenciais, abuso de autoridade, política de remoção, etc.) e/ou
pela própria dinâmica desigual de luta pelo espaço na cidade capitalista, que avança
sobre tais lugares segundo os interesses dominantes.
A década de 1990 foi marcada por violentas incursões policiais e ocupação
das Forças Armadas em determinadas favelas65, com o intuito de combater o “crime
organizado”. Nesse período foram frequentes as violações aos direitos humanos
(casos de tortura, afogamento, choques elétricos, prisões clandestinas, dentre
outros) e operações ilegais (mandados de busca coletivos e o próprio uso da força
militar) (BARREIRA E BOTELHO, 2013).
É relevante destacar a cobertura midiática dispensada. No Rio de Janeiro as
“batalhas” travadas nas favelas contra o “crime organizado” foram difundidas no
imaginário social desde a década de 1980, por meio da ampla utilização de
metáforas bélicas66, tais como guerra, batalha, soldados do tráfico; ou a polícia
ocupou, invadiu, fez cerco à favela, etc. Exemplos podem ser encontrados em
reportagens como: “Turma alerta: a guerra não acabou” (19/07/1988, p.11); “Cerco
aumenta guerra entre traficantes” (11/09/1995, p.7); “Um verdadeiro arsenal de

favelas, a pluralidade cultural e originalidade de suas manifestações foi sendo reconhecida ao longo
do tempo e se revelam por meio do samba, da capoeira, do carnaval, do funk, do charme, do hip hop,
das artes visuais ou mesmo como fonte de inspiração para os cineastas, artistas plásticos e
escritores. Embora não estejam constituídas nos marcos dos padrões dominantes de cultura, as
manifestações culturais elaboradas nas favelas geram produções estéticas legítimas, que possibilitam
a construção de pertencimentos em complexas redes de sociabilidade urbana. Ainda que muitas
vezes criminalizadas, tais manifestações culturais compõem, hoje, o próprio cenário cultural da
cidade do Rio de Janeiro.
65
Na Operação Rio (OR), lançada em outubro de 1994, o Exército foi convocado com a missão de
combater o “crime organizado”, a fim de asfixiar economicamente os pontos de vendas de drogas por
meio do bloqueio de suas vias de acesso. As tropas ocuparam vários locais da cidade e deram início
à “pacificação” das “zonas conflagradas”. Foram invadidas favelas consideradas estratégicas,
situadas em bairros nobres. A OR foi marcada por uma atuação brutal e violenta, onde foram
denunciadas constantes violações aos direitos humanos e operações ilegais (BARREIRA &
BOTELHO, 2013; GROSSI, 2013).
66
Gomes (2010) pontua que o emprego de metáforas bélicas indica uma situação de guerra entre
territórios: favela versus asfalto. Fica claro que estes espaços estão submetidos a forças
hegemônicas diferentes. De um lado, tem-se a sociedade legalmente constituída, cumpridora da lei e
da moral; e do outro, um espaço controlado informalmente por grupos marginais, dominado pela
desordem e pela criminalidade. Essa imagem reforça a oposição entre dois territórios mutuamente
excludentes, embora façam parte daquilo que se denomina como cidade do Rio de Janeiro.
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guerra no caminho da paz” (06/06/1999, p.27); “Um barril de pólvora nas favelas do
Rio” (20/08/2000, p.29); “Nova Batalha na Rocinha” (16/02/2006, p.14), ambas
publicadas pelo jornal o Globo. A forma de divulgação das notícias contribuiu na
naturalização da utilização das Forças Armadas em áreas urbanas como única
alternativa capaz de restituir a ordem na cidade, contribuindo no processo de
militarização da vida urbana.
Quanto às políticas de urbanização, em 1992, após um crescimento
populacional expressivo, as favelas ganharam vez na política municipal, com a
elaboração de um Plano Diretor que defendia sua permanência, bem como sua
urbanização e integração ao restante da cidade. Um ano depois foi criado o
Programa Favela-Bairro que tinha o objetivo de oferecer saneamento e infraestrutura
às favelas, transformando-as em bairros. Segundo divulgação da prefeitura à época,
mais de 550 mil pessoas foram impactadas pelo programa, levado a 143 favelas,
com serviços como água encanada, coleta de lixo, redes de esgoto ou luz elétrica
(RIBEIRO, 2007).
Nos anos mais recentes, políticas de segurança pública e programas de
urbanização foram experimentados em algumas favelas, como parte do momento de
transformação da cidade para receber grandes eventos esportivos, como a Copa do
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. A partir de propostas abrangentes e
de caráter inovador, com vistas à integração com a população local e reforço às
ações sociais, o programa de Unidades de Polícia Pacificadora e o programa de
urbanização Morar Carioca se destacaram como possibilidades para melhoria de
vida dos moradores e integração das favelas ao conjunto urbano. Veremos, no
entanto, no Capítulo 3, que apesar das esperanças suscitadas por tais propostas,
ambas foram perdendo força e tiveram ações pouco efetivas, destacando- se, mais
uma vez, a face repressora do Estado.
A partir dessa breve análise de alguns elementos da formação do imaginário
acerca das favelas, é possivel notar, no conjunto das políticas públicas, uma
predominância de ações que ignoram as condições de vida da população favelada
e/ou

promovem

sua

eliminação,

ao

invés

de

enfrentarem

a

situação.

Representações dos moradores da favela como “perigosos”, e das favelas como os
espaços da “desordem” foram sendo afirmadas para legitimar, em diversos períodos,
sua eliminação. Somente a partir dos anos 1990 as favelas foram reconhecidas nas
políticas públicas municipais, quando se verificou a necessidade de integra-las à
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“cidade formal” e de preservar suas características locais, reconhecendo sua
legitimidade e riqueza sociocultural. No entanto, ainda hoje, elas continuam a ser
encaradas como antítese da cidade, sendo suas representações correntes
vinculadas à questão da violência e das irregularidades.
No que se refere às favelas como local das irregularidades, Gonçalves
(2012) destaca que os aspectos jurídicos seguem sendo um obstáculo para o pleno
reconhecimento de tais espaços e dos direitos de seus moradores. As políticas de
urbanização de favelas foram se consolidando na cidade do Rio de Janeiro,
sobretudo no contexto de redemocratização do país, mas fracassaram quanto ao
processo de regularização fundiária. Apesar da reflexão jurídica das últimas décadas
ter procurado vincular-se a uma eficácia social do princípio constitucional da função
social da propriedade, a dominância da visão patrimonialista e da defesa da
propriedade privada ainda dificultam o reconhecimento dos direitos dos favelados. A
visão generalista que toma o favelado como invasor, como não pagador de impostos
– o que não é verdade em muitos casos –, além da informalidade de alguns serviços
(água, luz, internet), serve como instrumento de construção negativa de tais
espaços, que justificam a precariedade da oferta de redes de infraestruturas e de
serviços durante os anos.
Enfim, a construção socioespacial das favelas do Rio de Janeiro ao longo
dos anos demarca as “fronteiras do possível e os portões da diferença na cidade”
(DA SILVA, 2017, p. 705), como estratégia de sobrevivência de parte de sua
população pobre. Nesse processo, as representações hegemônicas sobre tais
espaços foram eficientes em evidenciar a imagem de desordem e do perigo a eles
associados, consolidando a visão dicotômica entre favela e a cidade formal, legal,
ordenada. Tal dualidade não se expressa apenas nos meios de comunicação, mas
como experiência no cotidiano dos moradores favelados versus moradores do
asfalto, ou no próprio uso do termo “comunidade”, que apesar de simpático, de
passar uma ideia de pertencimento, opõe-se à representação de uma sociedade
urbana global.
A divisão historicamente constituída entre favela e asfalto indica uma
fronteira física e simbólica, que pretende delimitar formas diferentes de
comportamentos espaciais e sociais. Como instrumento ideológico que contribui
para a afirmação de tais fronteiras e aceitação das formas de privação vivenciadas
no espaço favelado, opera aquilo que Bourdieu (1989) classifica como “violência
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simbólica”, que naturaliza a situação e demarca a posição (física e social) a ser
ocupada por uma parte da população pobre na cidade, numa espécie de atribuição
de culpa ao sujeito por sua própria pobreza e pela condição de vida experimentada.
Posto isso, a exclusão social ganha um estatuto abstrato e também territorial. Sob
amparo da mídia na produção e afirmação de imaginários, afirma-se a visão de uma
cidade cada vez mais desigual e excludente.
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CAPÍTULO 3: EXPRESSÕES DA NOVA ORDEM NO RIO DE
JANEIRO: NA ESTEIRA DO PLANEJAMENTO OLÍMPICO
A observação de modelos internacionais de planejamento urbano tem sido
incorporada como prática ativa na produção do espaço urbano carioca durante os
anos, em atenção a frações urbanas e interesses de classes sociais específicas. As
incongruências decorrentes de tal processo de desenvolvimento seletivo culminaram
no quadro atual de desigualdades socioespaciais, que tornam a vida dos sujeitos e
grupos excluídos um exercício constante de luta pela sobrevivência e permanência
na metrópole.
Os ventos do planejamento urbano neoliberal que sopraram sobre a cidade
do Rio a partir dos anos 1990 estavam aparados pelo desejo de atores públicos e
privados em “resgatar” a boa forma física e econômica da cidade, posicionando-a
nos fluxos econômicos globais. A disputa por sediar grandes eventos esportivos foi
assumida pelas políticas públicas brasileiras como forma de catalisar esse processo
de transformações, amparada pela justificativa de fazer do Rio de Janeiro uma
cidade inovadora, civilizada e ordenada. Os megaeventos foram vistos pelos
agentes públicos e privados envolvidos na empreitada como uma oportunidade
única para reprojetar a imagem da cidade e do país no nível internacional,
acelerando projetos de poder por meio das transformações urbanas. Culminou
desse processo a escolha da cidade como sede da Copa do Mundo de 2014 e dos
Jogos Olímpicos de 2016, eventos sonhados como apoteose do eterno país do
futuro, que teria chegado a um momento glorioso e promissor (BRUM, 2016).
O discurso emocionado do então presidente Luís Inácio Lula da Silva em
2009, logo após a candidatura do Rio de Janeiro para as Olímpiadas de 2016 ter
saído vitoriosa, merece ser lembrado:

“O Rio perdeu muitas coisas. O Rio foi capital, o Rio foi coroa portuguesa,
e foi perdendo... Eu acho que essa Olimpíada é um pouco uma retribuição
ao povo do Rio de Janeiro que muitas vezes aparece na imprensa, só nas
páginas dos jornais... É preciso respeitar porque o povo é bom, o povo é
generoso. Acho que o Brasil merece. Aqueles que pensam que o Brasil não
tem condições vão se surpreender. (...)Tem de comemorar porque o Brasil
saiu do patamar de um país de segunda classe e se tornou um país de
primeira classe. (...) Eu confesso a vocês que, se eu morresse agora, já
teria valido a pena, sabe, viver. Porque o Rio de Janeiro, o Brasil provou ao
mundo que nós conquistamos cidadania absoluta. Absoluta mesmo.

124

Ninguém agora tem mais dúvida da grandeza econômica do Brasil, da
grandeza social, da capacidade nossa de apresentar um programa (grifos
meus)”67.

Nas falas do então presidente, repletas de estereótipos sobre o povo carioca e
brasileiro (povo bom, povo generoso), nota-se um superdimensionamento do evento
esportivo, elevado à condição de instrumento (político) de reconhecimento do valor
do país, com capacidade não só para o desenvolver a cidade do Rio, mas de livrar o
Brasil de sua condição de país periférico, atrasado, tornando-o portador de uma
inserção internacional como “potência emergente” (BIENENSTEIN et al., 2011,
p.127).
Para alçar ao novo status de cidade e de país, o Rio de Janeiro foi
submetido pelas coalizões de poder dominante a um intenso processo de
transformações urbanas e sociais, a fim de modificar a imagem de atraso, violência e
desordem representantes de um passado a ser superado. Na reformulação de sua
imagem, foi operado um processo de controle sobre os sujeitos sociais considerados
perigosos e/ou desordenados, para os quais ficou claro que não haveria espaço na
chamada Cidade Olímpica.
O

presente

capítulo

pretende

investigar

as

políticas

recentes

de

transformação urbana da cidade do Rio de Janeiro conjuntamente às novas políticas
de ordem e segurança pública implantas durante o período de preparação para
grandes eventos esportivos. Adota-se como ponto de partida uma relação de
complementariedade entre as duas modalidades de intervenção como formas de
agilizar as agendas neoliberais na reconstrução do espaço urbano carioca. Para
cumprir tal objetivo será analisada a difusão do modelo empresarial de cidade na
direção do projeto olímpico, o processo de reconstrução simbólica e imagética na
preparação da cidade dita olímpica e as novas ações de ordenamento nos espaços
públicos e favelas da cidade.

67

Reproduzido pelo Jornal El País de 03/08/2016, reportagem de Eliane Brum.
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3.1 PLANEJAMENTO NEOLIBERAL E MEGAEVENTOS NO RIO DE JANEIRO

Como já pontuado ao longo dessa pesquisa, a ofensiva neoliberal teve
profundas influências sobre as políticas urbanas recentes. Sobrepondo-se ao
planejamento moderno – integrador do ponto de vista físico-territorial e marcado pela
ação diretiva do Estado, expresso no zoneamento e nos planos diretores – o
planejamento estratégico surgiu como novo consenso urbano, operando sobre a
cidade por meio da lógica econômica empresarial, amigável ao mercado (market
friendly) e orientada pelo mercado (market oriented) (VAINER, 2011).
No Brasil, a partir da década de 1980, os governos municipais de cidades
brasileiras se viram obrigados a formularem seus Planos Diretores, dispositivo
previsto pela então nova constituição federal, diante de uma conjuntura adversa
(crise econômica, deficiência de infraestrutura, crise habitacional, insegurança e
outros motivos). Mesmo com o crescimento da politização em sua confecção, as
pressões das instituições internacionais para que o país se alinhasse às políticas
neoliberais, com base no “Consenso de Washington”, atingiram as administrações
dos Estados e cidades, que buscaram contornar a escassez de recursos através do
corte de gastos, do enxugamento da máquina pública e da busca por parcerias com
o setor privado (PIRES, 2010). Assim, o planejamento estratégico se tornou
alternativa para as gestões públicas municipais diante da “sensação de crise” e a
parceria com o setor privado se consolidou como alternativa para recuperar as
cidades e prepara-las para um mercado global e competitivo.
No caso do Rio de Janeiro, as políticas urbanas, que vinham tomando um
caráter mais democrático e articulado às bandeiras do Movimento Nacional de
Reforma Urbana (democratização de acesso à terra, à infraestrutura, aos serviços
urbanos e à gestão democrática das cidades), expressas no Plano Diretor Decenal
do Rio de Janeiro de 1992, foram questionadas quanto a sua pertinência e
alcançadas pelas práticas urbanas empresariais. O Rio se tornou a primeira cidade
da América Latina onde foi assumida tal empreitada, com a elaboração do Plano
Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (chamado “Rio Sempre Rio”), publicado em
1996.
Em 1993, logo no início da gestão municipal de César Maia (1993-1996),
foram dados os primeiros passos em direção ao planejamento estratégico. A
experiência de Barcelona junto às práticas urbanas empresariais, que ganhou
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projeção com as transformações urbanas para a realização dos Jogos Olímpicos de
Verão de 1992, era conhecida pelo prefeito e outros atores de sua administração,
dentre eles Luiz Paulo Fernández Conde, que era Secretário de Urbanismo. Jordi
Borja e Manuel de Forn, que participaram do plano de Barcelona, vieram ao Rio
difundir o modelo de planejamento. No mesmo ano a prefeitura do Rio de Janeiro
firmou acordo com a Associação Comercial (ACRJ) e a Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro (FIRJAN) para a elaboração do Plano Estratégico da Cidade do Rio
de Janeiro. Em 1994, 46 empresas e associações empresariais formaram o
Consórcio Mantenedor do plano, com o objetivo de garantir a captação de recursos
para sua efetivação. Para desenvolver o plano foi contratada a empresa catalã
Tecnologies Urbanas Barcelona S.A. (TUBSA), cujos diretores eram Borja e Forn,
junto a outros profissionais e setores privados, que formaram a Direção Executiva do
plano.
Como observa Vainer, (2002b, p. 109) para garantir a “participação” da
sociedade civil junto aos processos de decisão e análise do diagnóstico foi instituído
o Conselho da Cidade, formado por mais de 300 membros de variados espectros
sociais, inclusive entidades associativas populares e sindicais, embora os critérios
para a composição do Conselho não fossem claros e a proporção dos segmentos
representados fosse desigual. Acima das instâncias citadas, estava o Conselho
Diretor,

composto,

entre

outros,

por

empresários

individuais,

associações

empresariais, reitores de universidades, empresas jornalísticas, personalidades, o
Secretário Estadual de Planejamento e o Secretário de Urbanismo (VAINER, 2002b,
p.106). A partir dessa configuração foram desenvolvidas as etapas para a
elaboração do plano estratégico, que culminaram na sua homologação em setembro
1995, por meio de um processo autodenominado como participativo68, que selou os
rumos do desenvolvimento da cidade segundo os interesses da parceria firmada
entre o setor público e a iniciativa privada.
Os rumos do desenvolvimento da cidade foram alinhados, assim, aos
“novos” preceitos de desenvolvimento urbano, tomados de empréstimo do
receituário catalão, que lhe serviu de inspiração e guia. A experiência de Barcelona,
68

Vainer (2002b) descreve que a formação do Plano Estratégico do Rio se deu por meio de um
consenso planejado, devido à forma pela qual foi apresentado o diagnóstico (observação de um
conjunto de aspectos positivos e negativos da cidade) aos membros do Conselho da Cidade e suas
possibilidades de intervenção, mostrando que o órgão tinha um caráter ilustrativo. Esse modelo
flexionou o canal de participação popular que se estabelecera por meio do plano diretor.
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difundida por consultores e intelectuais como os já citados Borja e Forn e também
Manuel Castells e outros, tornou-se modelo para as cidades, frente a um cenário de
mundialização da economia e concorrência entre territórios; e o planejamento
estratégico, com base na parceria público-privada, o caminho eficaz para dotar as
cidades de atributos para encarar a complexidade e flexibilidade exigida pela nova
dinâmica econômica.
Borja e Castells (1997) destacam a conectividade, a flexibilidade e a
inovação como forma de tornar as cidades atrativas dentro dos fluxos econômicos
globais, mas também a necessidade de garantir qualidade de vida e segurança
pública a seus habitantes, integrando a estrutura e a sociedade local à comunidade
global. Para eles, as cidades adquiriram um protagonismo na vida política, social,
econômica e cultural, tornando-se “atores sociais complexos e de múltiplas
dimensões” (CASTELLS e BORJA, 1996, p. 152), cuja expressão se dá na
articulação entre agentes públicos e privados, organizações sociais e cívicas,
setores intelectuais, profissionais e meios de comunicação social, ou seja, as
instituições políticas e a sociedade civil, mobilizados mediante o reforço da
identidade local e da formação de um consenso coletivo, de modo a definir os
produtos nos quais estão interessados, as campanhas baseadas na cooperação
público-privada e os grandes projetos de desenvolvimento urbano “catalizadores”
das transformações.
Segundo os autores, o projeto de transformação urbana seria o somatório de
três fatores:
a) a sensação de crise aguda pela conscientização da globalização da
economia;
b) a negociação entre os atores urbanos, públicos e privados, e a geração
de liderança local (política e cívica);
c) a vontade conjunta e o consenso público para que a cidade dê um salto
adiante, tanto do ponto de vista físico como econômico, social e cultural.
(CASTELLS e BORJA, 1996, p. 156).

Tais fatores não faltaram na articulação de uma nova direção de
desenvolvimento urbano para o Rio de Janeiro. A “sensação de crise”, ponto
particularmente importante para o objeto desta tese, revelava-se na crise econômica
e de vocação devido à perda do posto de capital federal, no avanço da cidade
“informal” e da violência urbana, na sensação de desordem imperante, na
precariedade e degradação de parte de sua infraestrutura urbana e nas condições
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desfavoráveis para disputar os fluxos de capital. Diante dessa “consciência” e da
necessidade de resgatar o orgulho e a moral do carioca, os atores urbanos públicos
e privados, liderados por César Maia69, articularam-se na formulação do plano
estratégico, cuja pactuação e o consenso social para sua aprovação se deram
através do Conselho da Cidade.
Com propostas vagas70, os objetivos do plano se apoiavam na promoção e
venda da imagem da cidade (reforço da “marca” Rio), por meio de ações pontuais de
requalificação urbana e oferta cultural, a fim de ressaltar os pontos positivos da
cidade e aumentar a integração sociocultural da população (despertar patriotismo
cívico), visando atrair investimentos. Apesar da proposição de projetos que
contemplavam várias regiões, como o Rio-Cidade71 e o Favela-Bairro72, como
tendência geral as ações e intervenções no espaço urbano privilegiaram a área
central da cidade e espaços de caráter mercadológico, ou melhor, estratégicos.
Dentre os projetos contidos no plano, muitos não saíram do papel, tais como: Projeto
do Teleporto do Rio de Janeiro, Projeto de Recuperação e Revitalização Urbana da
Zona Portuária do Rio de Janeiro, Projeto Píer Mauá e a construção de uma filial do
Museu Guggenheim dentre outros.
Além disso, é particularmente importante destacar que para promover o
resgate da cidade, junto às transformações urbanas foi operado pela municipalidade
um reforço nas ações de repressão policial frente às inúmeras contradições sociais
expressas em seu território (violência, comércio ambulante, população sem-teto
69

Cabe lembrar que à frente de tal mobilização, segundo a cartilha catalã era necessária uma
“liderança carismática” (CASTELLS e BORJA, 1996). No caso de Barcelona, essa figura foi Pasqual
Maragall e do Rio de Janeiro, César Maia, que iniciou a empreitada rumo ao empresariamento urbano
e aos megaeventos esportivos. Ele esteve no comando direto da cidade por 12 anos (1993-1996,
2001-2004 e 2005-2008), sendo sucedido por Luiz Paulo Fernández Conde (1997-2000) e Eduardo
Paes (2009-2012 e 2013-2016).
70
“Tornar o Rio de Janeiro uma metrópole com crescente qualidade de vida, socialmente integrada,
respeitosa da coisa pública e que confirme sua vocação para a cultura e a alegria de viver. Uma
metrópole empreendedora e competitiva, com capacidade para ser o centro de pensamento, de
geração de negócios para o país e sua conexão privilegiada com o exterior (PREFEITURA DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1996, p. 23 apud MOLINA, 2014).
71
Sob subtítulo “O urbanismo de volta às ruas” o projeto Rio-Cidade, implementado entre 1995 e
2000, consistiu em intervenções urbanas em 27 bairros cariocas, dentre as quais se destacavam o
remodelamento do mobiliário urbano de praças e calçadões, remodelação de calçadas, renovação do
piso asfáltico e de iluminação, substituição de postes, modernização da sinalização horizontal e
vertical, plantio e replantio de árvores, obras de redimensionamento do sistema de escoamento das
águas pluviais, construção de galerias subterrâneas para a passagem de fios e cabos
de telefone e energia elétrica. Segundo Oliveira (2008), o projeto representava, aos olhos do poder
público, uma contribuição para o resgate da imagem da cidade frente ao caos urbano e contribuía
para reverter sua decadência econômica.
72
O programa tinha como principal meta integrar as favelas ao restante da cidade através da
implantação de infraestrutura urbana, equipamentos públicos e políticas sociais.

129

etc.), na busca por reativar a sensação de pertencimento e identidade de seus
moradores (BIENENSTEIN et al., 2011).
Também foi nesse momento que a intenção de sediar um megaevento
esportivo foi demonstrada, a partir da candidatura para sediar as Olimpíadas de
2004. Tal desejo espelhava-se na política de marketing propiciada pelas Olímpiadas
de Barcelona 1992 (Sánchez, 1997). Otília Arantes (2002) destaca que o
planejamento estratégico, advindo do modelo norte-americano, tomou forma em
Barcelona e adquiriu ali um novo ingrediente, o impulso de um megaevento
esportivo73, sendo ele um bom motivo para corrigir os rumos do desenvolvimento da
cidade74 e resgatá-la de sua “crise”, num contexto de democratização e luta por
autonomia regional no qual a cidade buscava captar recursos, já que não recebia a
mesma atenção que Madri. Segundo a autora, as experiências acumuladas por
governos de esquerda não visavam beneficiar, ao menos de forma explícita, apenas
a elite local, já que a noção de estratégia era vista não só no plano dos negócios,
mas como forma de transformação da cidade por meio da ação coletiva75.
Assim, a partir da prerrogativa das Olimpíadas, iniciou-se o processo de
transformação da cidade na década de 1980, com propostas pensadas para produzir
efeitos de longa duração (Plano Barcelona 2000), a fim de posicionar a cidade nos
fluxos econômicos globais. No plano simbólico, por meio da valorização da cultura
local e do patriotismo catalão foi desenvolvida uma imagem forte e positiva da

73

Mascarenhas (2011a) aponta uma guinada na formatação dos Jogos Olímpicos a partir das
Olimpíadas de Los Angeles 1984, com o crescimento do poder empresarial na organização do
evento, conduzido com mínima interferência do poder público. Os Jogos de Seul (1998) e de
Barcelona (1992) adotaram a pareceria público-privada de forma plena.
74
A cidade já se valera de tal artifício em períodos anteriores, tendo seus ciclos de desenvolvimento
urbano estimulados por megaeventos. A Exposição Universal de 1888, que promoveu transformações
urbanas, avanços econômicos e tecnológicos, destacando-se a construção do Arc de Triomf, a
remodelação no Parque de la Ciutadela e o Monumento a Colombo. A Exposição Internacional de
Barcelona de 1929 realizou-se na montanha de Montjuïc e zonas adjacentes, além de promover
transformações urbanísticas importantes em diversos pontos da cidade, redes de transporte,
iluminação etc., projetou a imagem das indústrias catalãs para o exterior. Em 2004 a cidade abrigou o
Fórum Universal das Culturas de Barcelona, localizado no litoral noroeste da cidade e no entorno sul
da desembocadura do Rio Besòs, em regiões ocupadas por classes populares e que passaram por
obras de requalificação movidas pelos interesses de grandes promotores imobiliários. Para a
celebração do evento, foram construídos, o edifício do Fórum de Herzog de Meuron (que em 2011
passou a abrigar o Museo de Ciencias Naturales de Barcelona) e o Centro de Convenções
Internacional de Barcelona.
75
Conforme sublinha Novais (2010), convém lembrar que a retórica da ação coletiva e da
participação se destaca como um diferencial da experiência de Barcelona, transfigurada como
pactuação entre os atores urbanos na acomodação de diferentes interesses em prol de um bem
comum e superior.
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cidade, garantindo adesão interna e fortalecendo a “marca” Barcelona76. No plano
físico, foram multiplicadas intervenções pontuais, buscando atingir o conjunto
urbano. As instalações olímpicas foram distribuídas em quatro áreas localizadas nas
extremidades da cidade, que se conectavam por vias rápidas (NOVAIS, 2014).
Dentre as transformações, foram feitos megaprojetos emblemáticos, redes de
infraestrutura, sistema viário, restaurações de edificações, construção das vilas
olímpicas, redes hoteleiras, novos equipamentos esportivos e valorização da frente
marítima (calçadões zona portuária, praias etc.),77 acompanhados de processos de
gentrificação, periferização e controle dos usos nos espaços renovados. Por
conseguinte, mediante essa visão holística e de conteúdo aparentemente
democrático, deu-se a reinserção de Barcelona na rede de grandes cidades
europeias, tornando-se forte concorrente no contexto internacional, como polo
cultural, centro de gestão e de serviços avançados (ARANTES, 2002; SÁNCHEZ,
2010; MASCARENHAS et al., 2011; NOVAIS, 2014).
A partir do aparente sucesso da empreitada, deu-se a generalização do
modelo Barcelona que, animado por consultores e agências multilaterais, tornou-se
receituário para os países emergentes desejosos por participar da ordem global.
Como observa Arantes:
(...) ao se concretizar e generalizar, o modelo acabou por desvendar sua
base real, ainda que um tanto nebulosa: a cidade transformada em novos
“atores sociais complexos” – como dizem – não passam de balcões de
negócios..., a disputar nuvens financeiras e as hordas de turistas que
circulam pelo mundo (2002, p.58).

Mediante um investimento discursivo com base numa retórica que articula
interesses públicos e privados, os grandes eventos esportivos passaram a ser
estimulados e disputados pelos países ao redor do globo, como alavancas para
dinamizar a economia local e concretizar a almejada transformação urbana,
76

Arantes (2000, p.56) destaca que o que estava na vitrine era a própria Catalunha, por meio da
convergência entre tradição e ultramodernidade. Para a autora, é aí que reside o aparente sucesso
do “modelo Barcelona” decorrente da combinação entre o regionalismo e novo, ou seja, da
valorização entre o local e o global.
77
A partir da década de 1980 foram mobilizados vários projetos e acionados arquitetos do “star
sistem” para dotar a cidade de atrativos, tais como: reconstrução do Pavilhão de Mies van der Rhoe,
em Montjuïc; renovação do Museu Nacional de Arte da Catalunha – MNAC; ampliação do Museu
Miró, de G. Sert, estádios e centros esportivos de Gregotti, Bofil e Isosaki; Museu de Arte Moderna de
Richard Meyer, restaurações e adaptações em edificações dos bairros antigos, como o Museu
Picasso; Teatro Nacional e a ampliação do Aeroporto, de Ricardo Bofill; reforma do Palácio da Música
Catalã, exemplar da arquitetura modernista catalã, de Lluís Domènech i Montaner etc.
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moldando a imagem das cidades, no sentido de conter as desordens, modernizar e
recuperar sua estrutura.
No Rio de Janeiro, tal mensagem foi recebida, com o lançamento da
candidatura para as Olimpíadas de 2004, que representou a primeira de uma série
de tentativas para desenvolver grandes eventos esportivos, apontando os rumos das
políticas públicas brasileiras.
Vale pontuar que essa primeira candidatura apresentou um projeto de
desenvolvimento urbano condizente com aquele desenvolvido em Barcelona.
Formulado sob consultoria catalã, o projeto propunha uma mediação entre as áreas
centrais e a periferia da cidade, numa perspectiva de intervenção urbanística
calcada na redistribuição espacial dos equipamentos, aproveitamento racional dos
recursos e da infraestrutura existente, e revitalização de áreas em obsolescência.
Para tanto, assim como em Barcelona, as áreas olímpicas projetadas formavam um
polígono com quatro lados, cujos vértices seriam interligados por importantes vias,
abrangendo boa porção do município. A Vila Olímpica e outras instalações
esportivas foram projetadas na Ilha do Fundão, situada na Zona Norte da cidade,
área pública próxima a uma região de alta densidade populacional, cujos índices de
desenvolvimento humano são baixos (NOVAIS, 2014; MASCARENHAS, 2011b).
Apesar da derrota para sediar os Jogos de 2004, novas propostas para
sediar megaeventos esportivos foram submetidas no decorrer dos anos, elencadas
entre as políticas públicas prioritárias para a cidade. Durante o segundo mandato de
César Maia (2001-2004), a direção do planejamento empresarial foi reafirmada pelo
desenvolvimento do segundo Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (“As
cidades da cidade”), que de acordo com Molina (2004) se concentrou em conceber
um modelo de desenvolvimento (estratégico) para cada uma das 12 regiões
elencadas pelo plano, valorizando a diversidade da cidade. Na prática, tal plano
dava sequência à ideia de resgate da imagem da cidade e da autoestima da
população carioca, propondo um sistema de ações pautado pela construção de
espaços voltados para o consumo e dinamização da economia local, além de
contemplar a candidatura para sediar os Jogos Pan-Americanos de 200778, que foi
78

As lideranças locais preferiram não lançar a candidatura da cidade para os Jogos Olímpicos de
2008, concentrando suas ações na realização do Pan-2007, considerado como evento teste que
projetaria o nome da cidade e do país na concorrência por megaeventos internacionais futuros. É
importante lembrar que a candidatura ao Pan foi elaborada pela Prefeitura em parceria com o COI e,
posteriormente, obteve apoio dos governos estadual e federal (MOLINA, 2014).
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conquistada em 2002, mobilizando parcerias com o setor privado na implementação
do conjunto de obras necessárias à realização desse megaevento (MOLINA, 2014).
Observa-se, porém, diferenças significativas entre a proposta de 2004 e a do
Pan-200779,

“movendo-se,

dessa

vez,

por

um

urbanismo

mercadófilo”

(MASCARENHAS, 2011b, p.50, grifo do autor). As atividades aproveitaram locais
com infraestrutura e equipamentos esportivos em quatro áreas da cidade: Pão de
Açúcar, Barra da Tijuca, Maracanã e Deodoro, distintas entre si por sua localização
e distância, bem como situação econômicas e tipologias edilícias.
Levando-se em conta a diversidade, porém desconsiderados os lugares
mais precários, as quatro áreas podem ser tomadas como representativas
do território municipal, de modo assemelhado à proposta para as
Olimpíadas de 2004, na qual se empregou a expressão “quatro quadrantes”
para fazer referência à cidade em sua completude. No entanto, a
semelhança resume-se à repartição geométrica do território em quatro
partes. Diferentemente da anterior, a proposta para 2007 não manteve nem
a extensão do “conceito de cidade” ao resto da metrópole, nem o
estabelecimento de “equilíbrio urbano”, ao contrário, voltava-se para a
acentuação da assimetria (NOVAIS, 2014, p.24).

A região da Barra da Tijuca concentrou a maior parte dos espaços
construídos (instalações esportivas, em especial a Vila do Pan, redes de mobilidade
etc.) e dos eventos dos Jogos Pan-Americanos, tendo em vista sua consideração
como área de expansão, o deslocamento de empresas do Centro para a região e os
interesses

do

mercado

imobiliário.

A

concentração

dos

gastos

públicos

acompanhadas por investimentos dos setores privados tornaram a região atrativa a
novos empreendimentos (NOVAIS, 2014).
O custo elevado do evento, que ultrapassou as cifras previstas inicialmente
(cerca de oito vezes) e teve cerca de 80% de seus gastos subtraídos dos cofres
públicos, trouxe, porém, pouco retorno social, ambiental, urbanístico etc.,
contrariando as falas de seus entusiastas, mas sendo eficaz tanto do ponto de vista
do espetáculo, como nos benefícios econômicos e políticos colhidos pelos atores
sociais participantes de tal empreita (SÁNCHEZ et al., 2011). A direção de
planejamento que emergiu desse evento apontava para um modelo excludente e
segregador de desenvolvimento, marcado pela obstrução dos canais de participação
popular em favor de decisões pactuadas pelos agentes estratégicos e amparadas
79

A montagem de tal projeto recebeu consultoria australiana da MI Associates, tendo em vista a
experiência bem-sucedida dos Jogos Olímpicos de Sidney 2000, que foi considerada a melhor edição
dos Jogos nos últimos anos (SÁNCHEZ et al., 2011).
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em legislações de exceção (AGAMBEN, 2004, VAINER, 2012), assim como pela
ativação de processos de remoções de populações pobres em área de valorização
imobiliária.
A atribuição de centralidade à Barra da Tijuca teve continuidade nas duas
propostas que sucederam aos Jogos Pan-Americanos. Na candidatura para sediar
as Olimpíadas de 2012 a maioria das instalações projetadas se localizavam na
região, sendo o sistema de mobilidade proposto parecido àquele do Pan-2007,
adicionando a ampliação de linhas de Metrô até a Barra, a implantação de um
sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na região e interligação hidroviária para
o Centro (NOVAIS, 2014, p. 24). Na candidatura para os Jogos Olímpicos de 2016, o
dossiê preparado apresentava a mesma dinâmica, sendo a Barra da Tijuca,
considerada como “coração dos Jogos”80.
A partir do grande investimento de marketing (interno e externo) na
candidatura do Rio, do momento de projeção internacional do país e do inédito
alinhamento entre as três esferas de poder (no âmbito municipal, Eduardo Paes, no
estadual, Sérgio Cabral e no federal, Luís Inácio Lula da Silva), cujos personagens
principais se comprometeram com a realização do evento e participaram ativamente
do processo de candidatura, em outubro de 2009 a coalização de atores envolvidos
na empreitada conquistou o tão sonhado direito de sediar uma Olimpíada na cidade
do Rio de Janeiro, vitória que foi comemorada por uma multidão nas areias de
Copacabana (Fig. 1). Assim, a Cidade Maravilhosa, que já tinha se tornado uma das
sedes da Copa do Mundo de 2014 em 2007, foi transformada também em Cidade
Olímpica.

80

Termos extraídos do dossiê de candidatura da cidade aos Jogos Olímpicos de 2016. Disponível
em: http://memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/handle/123456789/594, acessado em 14/01/2019.

134

Figura1: Comemoração e repercussão da vitória da candidatura para as Olimpíadas de 2016.
Fonte: O Globo, 03/10/2009, Capa.

A partir do entusiasmo da mídia e da opinião pública em torno aos pretensos
legados advindos de tais eventos, coube a Eduardo Paes a tarefa de conduzir o
processo de reordenamento da cidade. Figura carismática e de apelo popular81, o
prefeito possuía vínculos com segmentos da elite imobiliária desde os tempos em
que fora subprefeito da região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. A “urgência” para
a concretização de tais eventos apontava, assim, para a consolidação de um projeto
de poder: “As Olimpíadas aceleram os processos, são uma boa desculpa para fazer
81

Durante sua atuação como prefeito, Paes tentou passar uma imagem de sujeito simples e
“descolado”. Foi visto em desfiles e ensaios da Portela trajando roupas brancas e cartola, andando
de skate no Parque Madureira e praticando diversas modalidades esportivas nas inaugurações dos
equipamentos olímpicos. Em 2015 instalou uma sede da prefeitura num casarão histórico em
Madureira, Zona Norte, subúrbio da cidade, onde dava expediente às sextas-feiras (Cf. GASPAR,
Malu. O samba do prefeito: o legado e o gingado de Eduardo Paes. Revista Piauí, 14/03/2016,
disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-samba-do-prefeito/, acesso em 20/01/2019).
Era frequentador da região e promoveu transformações importantes, como o Parque Madureira, que
apesar de não constar no plano olímpico, figura como legado e foi importante mecanismo simbólico
para a legitimação das intervenções na cidade, além de Madureira ser uma área de interesse do
mercado imobiliário.
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o que você teria dificuldade de fazer” (Eduardo Paes em entrevistas ao Globo a
Mais, 09/06/2013). Na mesma entrevista, o prefeito ressaltou sua concepção sobre
os megaeventos e o papel transformador que eles possuem:
“Vou ser radical nas coisas que eu disser, e obviamente posso estar
exagerando, mas não estou nem aí para os eventos em si. A pista em
que Usain Bolt vai correr é um problema do Carlos Nuzman (presidente do
Comitê Organizador Rio 2016). Os grandes eventos servem como
elemento impulsionador das transformações que a cidade precisa ter.
Em 2009, quando a gente ganhou as Olimpíadas, viajei para Londres,
Barcelona e Atenas. O case que eu quis perseguir foi o de Barcelona.
Atenas não mudou. As pessoas continuam indo à Atenas, passam o dia na
Acrópole e saem correndo para pegar o navio e ir a uma ilha. Barcelona,
não. Fez uma transformação. Eu me aproximei muito do (Pasqual) Maragall,
prefeito de Barcelona na época. Ele disse que há dois tipos de Jogos: os
que se servem da cidade e aqueles dos quais a cidade se serve.
Barcelona se serviu dos Jogos para mudar. Esse tem sido meu
mantra.” Eduardo Paes (Globo a Mais, 09/06/2013 – grifos meus).

Tal narrativa é interessante, pois relega o evento esportivo a segundo plano
e se centra em ilustrar a importância do momento como forma de transformação da
imagem da cidade por meio da imposição de uma nova espacialidade urbana
(“transformações que a cidade precisa ter”) e confirma a utilização do “modelo
Barcelona” como horizonte para as mudanças. Mesmo que seu desenho espacial
não tivesse o mesmo nível de abrangência, os princípios práticos, bem como as
representações acerca deles, eram os mesmos.
Durante a gestão de Paes (2009-2012 e 2013-2016) foram lançados o
terceiro e quarto Planos Estratégicos do Rio de Janeiro, chamado “Pós-2016 – O Rio
mais integrado e competitivo”, já no contexto dos megaeventos a serem sediados
pela cidade, cuja visão de futuro é contemplada com metas de curta e longa duração
(projeção para 2020) no primeiro plano e sua revisão no segundo, que contou com
pesquisas de opinião, reuniões e oficinas, e a formação de um novo Conselho da
Cidade (composto por cerca de 150 membros, entre personalidades, arquitetos,
jornalistas, engenheiros e representantes de associações civis) (PREFEITURA DO
RIO DE JANEIRO, 2013). Foram traçados planos para as áreas de saúde,
educação,

transportes,

desenvolvimento

habitação

econômico,

e

gestão

urbanização,
e

finanças

ordem
públicas,

e

conservação,

meio

ambiente,

sustentabilidade, cultura e desenvolvimento social. Na prática, renovavam-se as
metas já conhecidas na direção de desenvolvimento empresarial da cidade,
adicionando os projetos e requisitos para a preparação dos Jogos.
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No que se refere à transformação do espaço urbano carioca, convém, então,
identificar os principais projetos e ações na construção da Cidade Olímpica. Foram
indicadas no plano quatro áreas ou “Anéis Olímpicos” para as instalações de
equipamentos esportivos e de apoio: a já citada Barra da Tijuca, Copacabana,
Maracanã e Deodoro.
No Anel Olímpico Barra da Tijuca foi instalado o Parque Olímpico, principal
complexo esportivo e de lazer, que contou com dois hotéis e prédios para abrigar o
centro de mídia e de transmissão, e cuja área foi aberta de forma parcial ao público
a partir de 2017. Além disso, na região também foi construída a Vila dos Atletas,
composta por 3.604 apartamentos divididos em 31 torres de 17 andares,
empreendimento em parceria com a iniciativa privada82 e que se tornou um
condomínio residencial, cujo nome comercial, Ilha Pura, apresenta os indícios da
classe social que se pretendeu atingir. O Anel Copacabana concentrou instalações
temporárias e ao ar livre e o uso de instalações permanentes pré-existentes (Marina
da Glória, o Parque do Flamengo e o Estádio de Remo da Lagoa)83. A localização
privilegiada desta zona olímpica, que já contava com farta rede de infraestrutura
urbana, impulsionou também a reestruturação da rede hoteleira. No Anel Olímpico
de Deodoro, região composta por classes mais baixas, foram instalados um
complexo esportivo em área militar e o Parque Radical (envolveu competições de
canoagem, mountain bike e outras), cuja estrutura tem sido ofertada, de forma
parcial, à população. Por fim, no anel Maracanã os equipamentos esportivos
contaram

com

instalações

preexistentes,

como

os

estádios

Maracanã,

Maracanãzinho e Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão) e o Sambódromo.
Para interligar tais zonas olímpicas e garantir o deslocamento das pessoas
durante a realização dos Jogos, foi desenvolvido um sistema de mobilidade formado
por quatro linhas de BRTs (Bus Rapid Transit): a TransOeste, que liga a Barra da
Tijuca aos bairros de Santa Cruz e Campo Grande; a TransOlímpica, que conecta
Deodoro e Barra; a TransCarioca, que faz a ligação da Barra até o Aeroporto
82

A infraestrutura urbana para a construção da Vila Olímpica ficou a cargo do Município. Os prédios
foram construídos pelo Consórcio Ilha Pura, formado pelas construtoras Odebrecht Imobiliária e
Carvalho Hosken, com financiamento da Caixa Econômica Federal. Vale destacar que o investimento
privado se restringiu ao terreno, de propriedade de Carlos Carvalho, que também é proprietário da
Construtora Carvalho Hosken (VAINER et al., 2017).
83
Dentro da perspectiva de construção de grandes equipamentos culturais como isca para
investimentos e promoção de regeneração urbana, foi concebida pelo escritório Diller Scofidio a nova
sede para o Museu da Imagem e do Som, em Copacabana, que até a presente data não foi
concluída.
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Internacional Tom Jobim; e a TransBrasil, que liga Deodoro até o Aeroporto SantosDumont, com duas pistas exclusivas na Avenida Brasil84. Além disso, foi construída
a linha 4 do metrô, que liga Copacabana, Ipanema e Leblon até a Barra da Tijuca,
ou seja, o sistema de transporte mais eficiente e mais caro foi implantado em
frações urbanas ocupadas predominantemente pelas classes médias e altas da
cidade. No plano de mobilidade também foram feitas a reforma dos terminais do
Aeroporto Internacional Tom Jobim, a ampliação do terminal de passageiros no
Porto do Rio de Janeiro e a construção de novos píeres de atracação (MOLINA,
2014; NOVAIS, 2014).
É relevante no contexto do projeto olímpico a atenção dada à região portuária
da cidade, cuja busca por sua revitalização e reforço a esta centralidade são ideias
antigas. O projeto Porto Maravilha, iniciado em 2009, trata-se de uma grande
Operação Urbana Consorciada, de parceria entre a inciativa pública e privada, que
propõe a renovação de uma área de cerca de 5 milhões de metros quadrados,
formada por bairros populares e grandes instalações industriais, onde a importância
histórica e social é inestimável. Seguindo a cartilha dos projetos globais de
intervenção em frentes marítimas, por meio da flexibilização da legislação
urbanística, foram promovidos processos de reconversão de uso, produção
imobiliária corporativa junto à instalação de grandes equipamentos culturais, como o
Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio e o AquaRio, com o intuito de promover o
turismo e atrair empresas e empreendimentos de alta e média renda. Além das
propostas de melhorias infraestruturais e viárias foi instalado um sistema de Veículo
Leve Sobre Trilhos (VLT), que permite a ligação da região com o centro da cidade,
levando desde a rodoviária até o Aeroporto Santos Dumont. O processo de
ordenamento da região portuária será objeto de atenção do Capítulo 4. Por ora,
cabe atentar para o investimento simbólico representado por tal operação urbana,
que a partir da construção de uma nova estética (urbana e social) para a área,
pretendeu a adesão e a formação de consenso na legitimação do grande projeto.
Para concluir esta seção, é possível apontar o avanço das políticas
neoliberais sobre espaço urbano carioca, firmado por meio dos mesmos repertórios
propagados por consultores internacionais e agências multilaterais (BIRD, ONU
HABITAT, etc): a competição interurbana, o city marketing, as parcerias público84

Até a data de finalização da presente tese as obras do corredor TransBrasil não haviam sido
finalizadas.
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privadas, a formação de consenso, os benefícios aos capitais globais, a gestão
empresarial, a flexibilização legal (uso do solo, licitações, entre outras), a
revitalização urbana, os grandes projetos com apelo simbólico e os megaeventos
esportivos. Os Jogos Olímpicos de 2016 representaram o ponto maior de expressão
dessa “nova” concepção de cidade e de planejamento sobre o território, processo
que resultou em um novo ordenamento socioespacial, com vistas ao reforço de
centralidades antigas, à criação de novas centralidades e à produção de espaços
voltados ao consumo elitizado, colocados em práticas graças a ações de caráter
seletivo (direção dos investimentos) e predominantemente excludentes (alguns
poucos segmentos socioespaciais incluídos).

3.2 A “BOA IMAGEM” NA PRODUÇÃO DA CIDADE OLÍMPICA

A escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar grandes eventos
esportivos foi recebida com grande euforia pela opinião pública, mídia e atores
envolvidos com o projeto. Considerado como “momento único” na história da cidade,
essa particularidade temporal significou tanto uma situação de ruptura com o
passado da cidade, como uma grande “oportunidade” para a construção de seu
futuro, possibilitando, no plano da construção de representações, uma virada rumo
ao progresso, à civilidade, ao ordenamento espacial e aos fluxos econômicos
globais, tonando o Rio uma cidade de “primeiro nível”. Tal empreitada demandou um
investimento simbólico e discursivo na reconstrução de sua imagem, cujas ações se
ancoraram nas transformações urbanas e na implantação de uma série de políticas
de repressão aos usuários e aos usos considerados incompatíveis com a
representação oficial da Cidade Olímpica e imposição de uma nova urbanidade para
a mesma.
No plano simbólico, a construção de uma visão positiva da cidade operou
por meio da divulgação ao mundo de uma imagem-síntese com base em
estereótipos consagrados, envolvendo aspectos culturais, elementos de sua
paisagem natural e construída, e representações de sua gente. O “mito da
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brasilidade”, abordado no segundo capítulo, foi usado em sua acepção positiva,
sendo a diversidade de raças, a afetividade, a alegria e a receptividade os traços
que resumiram o ethos carioca para o consumo externo.
Importante destacar que a construção de tal imagem-síntese se deu por um
processo de negação e desqualificação das outras imagens e leituras possíveis
(SÁNCHEZ, 2011). Assim, a construção oficial da Cidade Olímpica passou pelo
processo de apagamento dos conflitos e manifestações negativas para a audiência
nacional e internacional, mostrando as práticas culturais e sociais condizentes com
as expectativas das elites locais e turistas estrangeiros.

Figura 2: A imagem-síntese da Cidade Olímpica.

Fonte: O Globo, Projetos de marketing, 18/12/2011 – acervo ArqViol/UFF.

140

Tal estratégia de marketing urbano, veiculada pelos documentos e mídias,
tornou-se fator essencial para atrair investimentos e garantir adesão interna ao
projeto. Na série de reportagens publicada em 11 de dezembro de 2011 pelo jornal
O Globo, que compõe um projeto de marketing sobre a preparação da cidade para
as Olimpíadas, a capa mostrava o Cristo Redentor em primeiro plano, com a
natureza e a paisagem ordenada dos prédios da Zona Sul ao fundo (Fig.2). Na parte
inferior da imagem se destacam os pontos da transformação urbana, que são
apresentados nas folhas seguintes, os projetos urbanísticos, as políticas de
segurança e a promessa de desenvolvimento social como componentes da projeção
de sua imagem para o futuro.
Ao processo de reconstrução imagética, com vistas à configuração de uma
“cidade ideal” Anne-Marie Broudehoux (2010) denomina como potemkinismo. Tal
processo representa uma edição da imagem, uma armadilha reducionista das
relações sociais e uma estratégia de controle, que tende à produção do consenso e
à eliminação dos conflitos, essenciais à vida urbana. Essas representações
territoriais estão, assim, vinculadas às relações de poder que estruturam e regulam
tais territórios (BROUDEHOUX e MONTEIRO, 2017). No Rio de Janeiro essa
operação foi útil para camuflar a miséria física e social, apresentando uma imagem
forjada da cidade85. Para tanto, foram mobilizados investimentos com a função
prioritária de promover o embelezamento e a higienização da cidade, por meio de
medidas como a limpeza das ruas, a conservação do mobiliário, a organização do
comércio e do trânsito e a sensação de segurança (FERRAZ et al., 2013).
Na tentativa de se projetar tal atmosfera positiva da cidade, a questão da
segurança foi considerada como aspecto fundamental para o sucesso dos Jogos.
Objeto de clamor popular e ponto sensível analisado pelo COI durante a fase de
candidatura, o que estava em jogo no processo era a boa imagem da cidade, da
cidade segura e limpa como requisito fundamental para a “cidade-mercadoria”
afirmar-se no mercado global (FERRAZ et al., 2013, p.60). Mais do que resolver
problemas, era preciso mostrar que algo estava sendo feito no sentido de tornar a
cidade mais segura, a fim de ganhar a confiança da população “de bem” e dos
investidores.

85

É interessante notar como a projeção de tal imagem ganha retoques especiais durante os dias de
evento, com a escolha dos melhores ângulos e planos para a filmagem, por exemplo
(BROUDEHOUX, 2010).
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Assim, foi a partir das expectativas globais de civilidade, modernidade e
segurança, definidas também segundo as exigências das entidades organizadoras
de tais eventos, que foram adotadas práticas disciplinadoras e de controle social,
conjuntamente aos processos de ordenação urbanística. A partir dos esforços e
recursos de todos os níveis de governo, bem como do apoio e financiamento da
inciativa privada, ações concretas de repressão, expulsão, confinamento e
monitoramento do espaço foram implantadas.
No alvo de tais ações, como se pode suspeitar, estavam as populações
pobres, os moradores de favelas, os vendedores ambulantes, os trabalhadores
informais, os sem-teto, entre outros sujeitos sociais considerados incômodos e
perigos, e que tenderam a ser ocultados da cena urbana e/ou criminalizados perante
sua pobreza.
No Terceiro Mundo urbano, os pobres temem eventos internacionais de alto
nível - conferências, visitas dignitárias, eventos esportivos, concursos de
beleza e festivais internacionais – que levam as autoridades a lançar
cruzadas para limpar a cidade. Os moradores de favelas sabem que são a
"sujeira" ou "praga" que seus governos preferem que o mundo não veja
(DAVIS, 2005, tradução livre)86.

O projeto olímpico foi configurado de forma a atender às aspirações,
assegurar os lucros, gerar sensação de segurança e manter o status quo das elites
dominantes. Assim, os grandes eventos esportivos representaram também uma
oportunidade para aprofundar medidas de “intolerância seletiva” (WACQUANT,
2006), como o Choque de Ordem e a militarização/”pacificação” de favelas, bem
como a possibilidade de garantir frações urbanas cada vez mais exclusivas a um
público de consumidores, empurrando a população pobre (e não-branca) para as
periferias da cidade, neste caso, a extrema Zona Oeste.
Um dos objetivos da chamada política de “tolerância zero” ao crime nas
ruas – seu nome apropriado deveria ser “intolerância seletiva” – é fazer com
que os pobres desapareçam do âmbito público; limpar as ruas para que não
se veja os despossuídos, os que não têm lugar, os que pedem esmolas.
Isso não que dizer que tenha desaparecido a pobreza nem que tenha
desaparecido a alienação ou o desespero social, mas sim que os pobres já
não interferem na cena pública, de maneira que o resto da sociedade pode

86

No original: In the urban Third World poor people dread high-profile international events conferences, dignitary visits, sporting events, beauty contests and international festivals - that prompt
authorities to launch crusades to clean up the city. Slum dwellers know that they are the 'dirt' or 'blight'
that their governments prefer the world not to see.
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fingir que eles não estão mais ali. (WACQUANT, 2006, pp.60-61, tradução
livre)87.

A presença dos pobres urbanos como “sujeira” e “incômodo” à vida das
elites fica clara na reportagem abaixo (Fig. 3). O Leblon, bairro ocupado por classes
altas e médias da cidade, é representado como uma “ilha de prosperidade” cujos
moradores gozam de ótima qualidade de vida. Seria um lugar “quase perfeito”, não
fossem os “pecados” apontados pelos entrevistados: a segurança, a limpeza e
conservação de espaços públicos, assim como a presença de “flanelinhas” e de
população sem-teto, que maculam as ruas do bairro. “A população de rua é um dos
problemas que incomodam no bairro”, frase que acompanha a foto na reportagem.
Essa e outras situações de “desordem” é que serão atacadas na construção da
Cidade Olímpica.

Figura 3: Leblon é quase perfeito
Fonte: O Globo, 18/07/2010, p.24 – Acervo ArqViol/UFF.

Na promoção de uma nova urbanidade, as classes pobres que ocupavam
porções vinculadas aos megaeventos tenderam, assim, a serem excluídas das
benesses urbanísticas propagadas, sendo removidas e gentrificadas das áreas de
87

O texto se refere a uma palestra proferida por Wacquant na Argentina, sendo publicado em
espanhol. No original: Uno de los objetivos de la llamada política de la “tolerancia cero” del crimen
callejero de las clases más bajas – su nombre apropiado debería ser “intolerancia selectiva” – es
hacer desaparecer a los pobres del ámbito público; limpiar las calles para que no se vea a los
desposeídos, a los que no tienen hogar, a quienes piden limosna. No quiere decir que haya
desaparecido la pobreza ni que haya desparecido la alienación o la desesperación social, significa
más bien que los pobres ya no interfieren en la escena pública, de manera que el resto de la sociedad
puede fingir que los pobres no están más ahí.
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interesse do capital, por um lado, e passando por estágios de contenção, repressão
e domesticação, por outro. Nessa rede de controle socioespacial catapultada pela
ocorrência de grandes eventos esportivos houve, portanto, uma legitimação das
elites e uma deslegitimação das massas, que causaram grandes consequências e
prejuízos à sociedade e à rede urbana como um todo. Além da segregação e
criminalização da pobreza, a consolidação de uma imagem de cidade acabou por
perpetuar os padrões de dominação e estratificação social, reduzindo e cristalizando
a semântica urbana – estetizada, parcial e excludente – além de garantir poucas
possibilidades de resistência ao processo.
O mapa abaixo (Mapa 1) representa uma tentativa de espacialização das
ações da ordem na cidade do Rio de Janeiro, revelando uma concentração de
aparatos de controle em determinadas frações do espaço urbano, vinculadas ao
novo projeto de cidade pretendido.

Mapa 1: Intervenções urbanas e políticas de ordem pública no Rio de Janeiro
Autores: Grasiele Grossi e Daniel Brandão.
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Nas seções seguintes será apresentado o desenrolar de tais ações,
abordando o tratamento dos “espaços de desordem” na construção da Cidade
Olímpica: a ordem no espaço público carioca e nas favelas.

3.3 A NOVA ORDEM NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO

Os espaços públicos cariocas, sobretudo em regiões vinculadas ao projeto
olímpico e/ou de interesse do capital (imobiliário, financeiro e outros) receberam
diversas ações de ordenamento durante o período de preparação da cidade para os
grandes eventos esportivos. Como se tem destacado ao longo deste estudo, a
questão da segurança se tornou pauta essencial nos discursos sobre as cidades, em
especial no Rio de Janeiro, tendo em vista seu quadro acentuado de violência, além
das expressões da desordem, ou melhor, das expressões da desigualdade e da
pobreza em sua cena urbana, não condizentes com a representação oficial da
Cidade Olímpica. Ao mesmo tempo em que grandes projetos de urbanização
tomaram conta de porções da cidade, foi implementada uma série de ações e
políticas de ordem pública como modo de “pacificar” as formas de convivência em
público, gerando, assim, uma sensação de segurança para a população (ou parte
dela) e para os turistas.
Como primeiro movimento de ajuste da ordem nos espaços públicos, cabe
destacar a atuação da administração de Eduardo Paes, que além de ser
responsável por liderar o processo de transformação urbana por meio da condução
do plano estratégico e da articulação entre os atores públicos e privados envolvidos
com o projeto olímpico, assumiu também a bandeira da ordem pública como ponto
prioritário de sua gestão, de modo a organizar e “resgatar” os espaços públicos da
cidade e conter a “cultura da ilegalidade”. Para tal, implantou a Secretaria Especial
de Ordem Pública e ações como o Choque de Ordem, contemplando, no âmbito
municipal, o investimento em políticas públicas para a área de segurança, medidas
essenciais para a obtenção de adesão interna ao projeto delineado e forma de tornar
a cidade mais palatável aos investidores e turistas.
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Também se juntaram ao processo de formatação da cena pública carioca as
práticas neoliberais privatistas da segurança, viabilizadas pela parceria entre a
Federação do Comércio do Rio de Janeiro – FECOMÉRCIO, a Prefeitura da Cidade
e o Estado do Rio de Janeiro, que culminaram na implantação do programa
Segurança Presente, reafirmando os interesses em resguardar a ordem e promover
determinadas frações urbanas.
Tais políticas de ordem pública revelam uma ação inovadora sobre o espaço
público carioca, marcadas não apenas por sua atuação repressora na prática do
controle e monitoramento dos espaços, mas como indica Velloso Santos (2012),
também funcionaram como mecanismos de poder que produziu imagens capazes de
produzir realidades, ou seja, desejaram reconstruir aquilo que se entendia como
cidade, melhor dizendo, como a boa cidade.
A presente seção tem como intenção analisar o processo de reconstrução
imagética dos espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro, relacionando as
principais propostas de ordem pública acionadas e as transformações urbanísticas a
propósito do projeto olímpico, apresentando as principais ações, discursos,
referências e sujeitos afetados, na busca por identificar a nova espacialidade pública
que emergiu do processo de planejamento estratégico.

3.3.1 Repressão preventiva e domesticação na cena pública carioca

As políticas de controle da desordem combinadas a iniciativas de
revitalização urbana demonstram que grandes problemas, como o crime e a
perda de dinamismo econômico, podem ser resolvidos com medidas
relativamente simples que alteram o ambiente urbano e seus padrões de
uso (CARNEIRO, Leandro; COSTA Alexander; BONDAROVSKY, Bruno;
2012, p.3).

Para falar das recentes ações de ordenamento operadas sobre os
espaços públicos, toma-se agora como objeto a atuação da Prefeitura do Rio de
Janeiro por meio da Secretaria Especial de Ordem Pública (SEOP), cujos modos de
operação, discursos oficiais e midiáticos acionados bem como os reflexos para a
organização da vida em público serão aqui estudados. Cabe esclarecer que as falas
dos agentes, os meios de divulgação, os documentos publicados e as ações da
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SEOP são entendidos neste trabalho como discursos oficiais, já que representam a
posição da própria Secretaria, ou seja o entendimento daquele governo municipal
(gestão Eduardo Paes, de 2009 até 2016) em relação à temática da ordem pública,
constituindo-se em prática discursiva que esteve disponível a toda a população até
201688.
A eleição de Eduardo Paes representou uma nova postura em relação à
ordem pública, cujas ações vão adquirir centralidade no processo de montagem da
Cidade Olímpica. Partia-se do entendimento de que a questão da ordem pública não
havia sido priorizada no conjunto das políticas públicas nos anos anteriores,
verificando-se uma “desconsideração em relação à preservação daquilo que é
comum a todos” (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 2010, p.13). A cidade teria
crescido de forma acelerada e sem controle, gerando uma ocupação desordenada
dos espaços e a proliferação de uma série de ações ligadas à “cultura da
ilegalidade” pelas ruas da cidade: carros e mesas nas calçadas, construções ilegais,
cobranças indevidas para estacionar veículos, venda de produtos de procedência
desconhecida, mendicância, dentre outras; eventos que contribuíram para a
“desagregação social” e conduziram a cidade para a perda da qualidade de vida, o
aumento da criminalidade e degradação de sua estrutura física (Id.).
A partir dessa compreensão, desde o primeiro dia de seu mandato, em
janeiro de 2009, o então prefeito adotou o lema da ordem pública como prioridade,
implantando a Secretaria Especial de Ordem Pública, cujos objetivos visavam
fortalecer a ordem urbana, contribuir para a conservação dos espaços públicos,
combater os pequenos delitos e “pôr fim à desordem” na cidade. Definido como um
“órgão regulador e fiscalizador da atividade econômica, das posturas municipais e
regulamentador do uso do espaço público”89, a Secretaria tinha como missão o
cumprimento das legislações municipais e do Código de Posturas da cidade, ou
seja, buscava garantir uma ordem já existente, que uma vez descumprida, precisava
ser reafirmada, sob novas fórmulas de intervenção.

88

É importante ressaltar a data, pois com a mudança da gestão municipal, ocupada por Marcelo
Crivella (2017-2020), a SEOP passou por mudanças em sua organização e metas, apontadas em seu
site. Assim, as informações consultadas no site da Secretaria e aqui utilizadas tomam por referência o
período da gestão anterior.
89
Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudo?article-id=94564, acessado em
26/02/2015.
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Por meio da articulação entre diversos órgãos de regularização e
fiscalização90 vinculados direta ou indiretamente a questões relativas à ordem
pública no município, além do aumento do efetivo e modernização da Guarda
Municipal91, a SEOP buscou atuar no combate de práticas “que vinham impedindo o
desenvolvimento adequado da vida na cidade, como a ocupação indevida das
praias, as construções irregulares, o comércio e o transporte ilegais, dentre outras”
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010, p.09 – grifo meu).
A SEOP foi desenhada a partir da vinculação entre “segurança pública” e
“ordem pública”, tendo em vista que a “desordem urbana” foi encarada como
elemento propulsor da sensação de insegurança, o retraimento da vida pública e
capaz de gerar condições propícias à prática de crimes, numa relação de causa e
efeito entre os comportamentos e práticas da “incivilidade” e a criminalidade:
(...) sua ação tem grande impacto em atuar preventivamente nas
questões de segurança, pois ela restringe as condições necessárias à
efetivação dos crimes. Dessa maneira, o ordenamento urbano é um
importante instrumento para a realização de uma abordagem sistêmica do
problema da violência. Ou seja, atacar os eventos da incivilidade
urbana é fundamental a uma cidade mais segura e estável.
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010, p.14, grifos meus).

Tal visão encontra respaldo teórico e prático nas políticas de “Tolerância
Zero”, conjunto de estratégias de contenção aos fenômenos sociais considerados
indesejáveis com vistas à prevenção da criminalidade. Essa política se tornou
conhecida a partir da experiência de Nova York na década de 1990, espalhando-se
por países da Europa e América Latina, incluindo o Rio de Janeiro.

Tolerância Zero
A política de “Tolerância Zero” foi influenciada pela teoria das “Broken
Windows”92, tomada como base para o modelo de segurança pública proposto por
90

Coordenação de Licenciamento e Fiscalização, Coordenação de Controle Urbano, Controle de
Fiscalização de Estacionamento e Reboques, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e também
Secretaria Municipal de Assistência Social, Polícia Militar, entre outros.
91
O efetivo da Guarda Municipal chegou a 7.500 agentes, além de 380 funcionários administrativos
(COMITÊ POPULAR, 2015).
92
Desenvolvida pelo psicólogo Philip Zimbardo em 1969, tal teoria consiste num experimento que
consistiu em abandonar um carro com o capô levantado no Bronx (Nova York) e outro em Palo Alto
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James Q. Wilson e George L. Kelling em um artigo de 1982, que parte de uma
relação consecutiva entre a ocorrência de pequenos acontecimentos desordeiros,
não necessariamente ilegais, e a criminalidade.
Os autores defendem a necessidade de maior proximidade entre polícia e a
população através das rondas a pé, como forma de possibilitar o conhecimento da
área e de seus frequentadores, além de provocar uma sensação de segurança para
os usuários. Destacam que o sentimento de medo não decorre somente do encontro
com pessoas violentas ou necessariamente criminosas, mas da presença de
pessoas desordeiras, imprevisíveis ou de má reputação, como adolescentes
turbulentos, bêbados, prostitutas, vagabundos, sem-teto, deficientes mentais,
usuários de drogas e outros no espaço público. Tais indivíduos precisam ser
permanentemente monitorados, visto que o sinal de descontrole pode conduzir à
insegurança. A vigilância constante serve então, para conter os pequenos delitos
como medida preventiva de combate aos crimes maiores (WILSON e KELLING,
1982).
Para Wacquant (2006), o objetivo da política de “Tolerância Zero” é fazer
desaparecer os pobres do âmbito público, limpar as ruas das cidades para que não
se veja os indesejáveis, os que não têm lugar na sociedade, os que pedem esmola,
os que incomodam com sua sujeira física e moral.
Em Nova York a gestão de Rudolf Giulliani (1994-2002) implementou tais
políticas a fim de combater o crime numa das cidades que era considerada como
uma das mais violentas do mundo ocidental naquela época. Mediante uma ação
integrada entre os departamentos de polícia e da discricionariedade no cumprimento
de suas funções, procedeu-se uma série de medidas repressivas contra grafiteiros,
pedintes de esmolas, lavadores de vidros de carros, sem-teto que se abrigavam em
estações de metrô, além do patrulhamento das zonas qualificadas como de maiores
riscos da cidade e o estabelecimento de um banco de dados capaz de recolher
informações sobre as pessoas abordadas, identificadas e presas pela polícia (DE
GIORGI, 2005).

(Califórnia). No primeiro caso, logo o carro foi atacado por “vândalos” e totalmente destruído. Já em
Palo Alto, passada uma semana o veículo permaneceu intacto, assim Zimbardo quebrou
propositalmente uma janela, e a partir desse evento o carro foi completamente destruído. Assim,
independentemente do tempo de ocorrência, do meio social e das pessoas envolvidas (foram
identificados “vândalos” brancos e bem vestidos nos dois lugares), o sinal de abandono conduziu à
ação (WILSON e KELLING, 2013, p.3).
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Nesse período houve um decréscimo nos números de delitos e de
homicídios na cidade e um aumento nos números de encarceramento. As pesquisas
de opinião realizadas à época anunciavam maior sensação de segurança entre os
moradores após a implantação de tais medidas, ocultando a insegurança social
vivenciada por aqueles que eram alvos da Tolerância Zero. A satisfação dos anseios
da opinião pública e a redução da ocorrência dos crimes foi utilizada pelos
promotores de tais políticas para promovê-las como formas eficazes no combate à
criminalidade nas cidades.

Entretanto, como destaca De Giorgi (2005), não é

possível confirmar a eficiência da Tolerância Zero na redução dos crimes em Nova
York, tendo em vista um fenômeno que atingia todo o país. Em diversas cidades dos
Estados Unidos, como San Diego, Boston e Chicago, que seguiam outros modelos
de segurança, também houve uma redução da criminalidade. Em Nova York foi
possível a reorientação da atenção da polícia para a contenção das “desordens”, já
que os crimes mais violentos já vinham sendo controlados. Além disso, o autor
explica que o mercado de drogas, grande responsável pelos delitos nas ruas,
passou naquele momento por um processo de reorganização, com a definição de
uma atuação menos violenta para que pudessem despertar menor atenção da
polícia.
Não se pode esquecer o caráter altamente seletivo de tais políticas,
denunciadas pela brutalidade e excesso de força dos policiais e violações
sistemáticas dos direitos humanos: incursões policiais violentas, abusos cometidos
durante as operações, crescimento do número de civis mortos durante as operações
e de pessoas falecidas em circunstâncias suspeitas durante a custódia da polícia e
atuação contra a população negra. O forte incremento para a discrição da ação
policial e o enorme apoio político oferecido à polícia por parte do prefeito, dos meios
de comunicação e também da opinião pública, produziu um clima de consenso que
legitimou práticas policiais discutíveis e que se tornaram parâmetros a serem
seguidos mundo afora.
Uma das cidades cuja penetração de tal modelo de políticas públicas se fez
presente é Barcelona. É interessante destacar tal caso neste trabalho tendo em vista
que a cidade acionou o “ciudadanismo” como prática para a boa convivência nos
espaços públicos da cidade, onde o ordenamento do espaço urbano foi conduzido
como instrumento capaz de promover a superação dos conflitos e a congregação
social. Tal ideia de espaço público e de planejamento urbano, que se espalhou para
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o mundo e, como se viu, alcançou o Rio de Janeiro, não prescinde das medidas
repressivas para a produção de um espaço perfeito, pelo contrário, depende do
monitoramento e das sanções constantes às formas de usos de tais espaços.
Para tal, foram aplicadas a partir de 2005 as Ordenanzas Cívicas –
“Ordenanzas de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el
espacio público de Barcelona” (AYUNTAMENT DE BARCELONA, 2005), conjunto
de

normas

reguladoras

que

cumprem

a

função

de

controlar

e

vigiar

permanentemente as ruas, parques e praças, revelando uma necessidade de
apagar ou ocultar qualquer elemento que possa desmentir a imagem que se
pretende oferecer da espacialidade pública barcelonesa (DELGADO, 2017). Dentre
suas indicações, destacam-se: a proibição da venda de produtos de origem irregular,
a aplicação de multas àqueles que comprarem produtos irregulares, a proibição da
utilização de bancos para funções diferentes das determinadas (dormir, por
exemplo), a proibição de limpar-se ou banhar-se nas fontes, a proibição de usar
álcool em espaços públicos (excetos nas terrazas, com a disposição regularizada de
mesas e cadeiras de bares nas calçadas das ruas), a dispersão de jovens ruidosos
das ruas, a prática de urinar nas vias públicas, a contenção de artistas de rua (com
recolhimento de seus instrumentos musicais, por exemplo), entre outras ações (Figs.
4 e 5).

Figura 4: Dispersão de artistas de rua em
Montjüic, Barcelona.
Fonte: acervo pessoal.

Figura 5: Placa de proibição da venda
ambulante, Port Vell, Barcelona.
Fonte: acervo pessoal.
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Ainda que o conjunto de sanções seja vasto e passível de aplicação a todos
os seguimentos sociais93, como lembra Delgado (2017), seus alvos preferenciais são
os indivíduos pobres que vivem das ruas: os manteros (como são conhecidos os
vendedores ambulantes que expõe produtos no solo, geralmente imigrantes),
artistas de rua, profissionais do sexo, sem-teto, vendedores de cerveja, imigrantes
que vivem em situação irregular e outros sujeitos de comportamento “não cidadão”
que atrapalham a imagem idílica da Barcelona turística.

Ações repressivas

No Rio de Janeiro, a partir da instalação da Secretaria de Ordem Pública
houve um avanço das medidas de tolerância zero, por meio da utilização do aparato
policial (Guarda Municipal) na vigilância e contenção da “incivilidade”. Ou seja,
promoveu-se a repressão a práticas não necessariamente criminosas, mas
comportamentos

públicos

considerados

pela

SEOP

como

desregrados,

desrespeitosos ou ofensivos, com capacidade de criar uma atmosfera favorável à
ocorrência de crimes e à degradação do ambiente urbano, aumentando a sensação
de insegurança e afastando as “pessoas cumpridoras da lei” de tais espaços
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010, p.14):
As consequências desse processo são conhecidas: fuga de investimentos,
deterioração das condições de vida, desvalorização imobiliária, descaso
com o meio-ambiente e perda da qualidade de vida, ou seja, o caos. Tal
situação ressalta a importância da ordem pública para o desenvolvimento
da cidade e para o aumento da qualidade de vida para os habitantes, pois
um ambiente desorganizado, sem o mínimo cuidado, afasta as melhores
oportunidades e as possibilidades de intercâmbio com outras esferas
produtivas de ponta (grifos meus).

A Secretaria pontuou, assim, sua intenção de agir de forma preventiva frente
à criminalidade, promovendo um cerco às situações consideradas desordenadas. A
temática da ordem pública se tornou ainda mais latente com a escolha da cidade
para sediar as Olímpiadas de 2016, em outubro de 2009, dando seguimento às
93

Os jovens de classe média, que frequentam as partes turísticas da cidade e que geralmente
adotam comportamentos “incívicos”, como embebedar-se em locais públicos, urinar nas ruas ou
promover algazarras, estão sujeitos a diferentes tratamentos pelos agentes da Guardia Urbana,
desde a tolerância a tais atos, a dispersão e, finalmente, a aplicação de multas.
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políticas públicas iniciadas pela gestão Paes. O estabelecimento de um ambiente
urbano “organizado” e “seguro” se tornou peça essencial para garantir o êxito de tais
eventos, daí a definição de um plano de ações da SEOP tendo em vista o ano de
2016:
(...) é de extrema importância a discussão do ordenamento urbano tendo
como marco temporal a realização dos Jogos no Rio de Janeiro em 2016.
Este megaevento representa uma janela de oportunidade para a
implementação de um círculo virtuoso de planificação, investimentos
continuados e disseminação do ordenamento urbano na cidade que, se
estruturado de forma eficaz e conjunta, podem organizar o território
público de forma a atrair investimentos (PREFEITURA DO RIO DE
JANEIRO, 2010, p.18, grifos meus).

A primeira fase de implantação da ordem pública no Rio de Janeiro foi
marcada pelo que a mídia denominou como Choque de Ordem, conjunto de ações
abrangentes e de alto impacto (seja para os que as recebiam ou para aqueles que
as observavam), cujos objetivos eram o reestabelecimento da autoridade pública, a
mudança da “cultura da ilegalidade” para a “legalidade”, “na qual os cidadãos são
convidados a participar e trabalhar em conjunto para a preservação da urbe”
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010, p.9).
Por meio da articulação entre setores da prefeitura antes dispersos, o
Choque de Ordem contemplava ações diversas, tais como: a apreensão de
mercadorias tidas como irregulares, o reboque de veículos estacionados em locais
proibidos, a contenção de cartazes e publicidade irregulares, a multa a
estabelecimentos comerciais, o recolhimento de lixo, a demolições de construções
tidas como irregulares ou em situação de risco, o recolhimento de população semteto e de usuários de drogas, e a detenção de pessoas por urinarem nas ruas.
Assim, a atuação da SEOP sob o slogan do “Choque de Ordem” e o
protagonismo de suas atividades diárias passou a simbolizar a própria ação da
Prefeitura do Rio no espaço urbano, transformando-se também em peça publicitária
(VELLOSO SANTOS, 2012). Em seu site e outras publicações oficiais, eram
destacadas as operações mais emblemáticas, tais como: o ordenamento das praias
na contenção de irregularidades (mobiliário usado por barraqueiros, venda
ambulante, comercialização irregular de produtos perecíveis) e práticas inadequadas
ao bom convívio (presença de cachorros na areia, a prática do frescobol e do
“altinho”); o ordenamento do entorno do Maracanã, encarado como “síntese da
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desordem” (presença de cambistas, flanelinhas, ambulantes, altos índices de
ocorrências policias) e que foi “devolvido aos torcedores e suas famílias” (PMOP,
2010, p. 29); o ordenamento da Praça de Magno em Madureira, com a “demolição
de 200 barracas de ambulantes que ocupavam desordenadamente a praça”, o
cadastramento de ambulantes e a padronização das barracas (id.); o ordenamento
da Lapa, espaço que passou por ações de revitalização e de promoção do turismo,
onde as ações irregulares foram reprimidas (xixi na rua, estacionamento ilegal,
presença de “flanelinhas”, venda de mercadorias por ambulantes não autorizados) e
foram padronizadas as barracas da Feira Noturna da Lapa Legal; o projeto
“Empresa Bacana”, parceria entre a Prefeitura do Rio, o Sebrae/RJ e o Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis (Sescon/RJ) para promover a legalização de
pessoas que trabalhavam em condições irregulares e transformá-los em
microempresários, além de um projeto de formalização de ambulantes por meio de
cadastro e adequação às normas para venda de produtos (Site da SEOP94).
O tom de ineditismo acionado por tal operação perante situações que teriam
sido negligenciadas nos anos anteriores e que também deslocavam para a esfera
pública ações antes restritas aos órgãos de fiscalização e à prefeitura, causaram um
efeito de “impacto” e de “choque” sobre a direção assumida quanto à ordem pública,
corroborando com a ideia de retomada dos bons rumos da cidade. O volume de tais
operações também era algo que impressionava e gerava um efeito de marketing,
que promovia as ações de ordenamento e, assim, a própria Prefeitura do Rio de
Janeiro (VELLOSO SANTOS, 2012). Dito isso, não é difícil imaginar que tais ações
vieram ao encontro dos anseios de boa parte da opinião pública carioca e foram
bem recebidas pela grande mídia, sobretudo nos anos iniciais do programa,
contando com ampla difusão:

O Globo, 07/01/2009, p.10, acervo ArqViol/UFF.

94

Tais informações estavam disponíveis em: http://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudo?articleid=1740822, acesso em 22/02/2013.

154

O Globo, 05/04/2009, p.18.

O Globo, 13/05/2010, acervo ArqViol/UFF.

A aceitação do plano de ordem pública e o convite à participação dos
"cidadãos", ou seja, das “pessoas cumpridoras da lei”, através de denúncias e de
uma motivação para a mudança da “cultura da ilegalidade” para a “legalidade”
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010), são pontos importantes para o avanço
de tal política, como parte do grande consenso em relação aos rumos do
desenvolvimento adotados para a cidade, na contenção da desordem e busca pelo
progresso. Por meio da análise das reportagens relativas ao tema, é possível afirmar
o papel denunciador assumido também pelos veículos de comunicação:

O Globo, 04/05/2009, p.8 – acervo ArqViol/UFF.

O Globo, 04/10/2011, p.14 – acervo ArqViol/UFF

O Globo, 08/09/2011, p.17 – acervo ArqViol/UFF
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Outro aspecto importante se refere à quantificação das ações da ordem. No
site da Secretaria, nas matérias oficiais publicadas, bem como no Plano Municipal
de Ordem Pública – documento que apresenta um diagnóstico e as proposições da
SEOP para a ordem pública – foi comum a apresentação detalhada dos números
relativos às operações. Por exemplo:
A chegada das operações da Seop de combate à desordem, em 2009,
facilitou a ida de famílias aos jogos, impactando na redução da
criminalidade local, no número de ambulantes ilegais – durante o ano de
2010 foram 12.820 objetos entre isopores, churrasqueiras, camisas,
bandeiras e 12.431 bebidas –, melhorando o escoamento da saída dos
torcedores do estádio (Site da SEOP, 22/02/2013).

Essa narrativa adotada pela SEOP se mostra como elemento balizador de
suas ações, aponta resultado. Além disso, despersonifica a natureza da atuação,
tirando o alvo dos sujeitos abordados para suas mercadorias apreendidas. Tal
postura também foi assumida nas publicações da mídia, como pode ser
exemplificado pelo trecho de reportagem do jornal O Globo reproduzido abaixo:
Mais de 200 homens — entre guardas municipais, PMs e fiscais da
Secretaria municipal de Ordem Pública — realizaram ontem uma operação
de choque de ordem na Rocinha. Dessa vez, o alvo foram as
barraquinhas de comércio localizadas fora do camelódromo. No total,
foram derrubadas 49 barracas de estrutura metálica, que impediam a
circulação na calçada da Via Ápia, na saída do Túnel Zuzu Angel, e na
subida da Estrada da Gávea. Além disso, foram apreendidos 644 DVDs
piratas e desfeitas cerca de 50 ligações elétricas clandestinas.
(29/05/2009).

Apesar da narrativa da SEOP, que sustentava suas ações pela produção de
resultado, pontuando o avanço na contenção das situações de “desordem” e na
“sensação de segurança”, tal política significou a insegurança e a acusação social
de vários grupos vinculados às práticas desordenadas, reativando discursos de
assepsia utilizados em períodos anteriores no desenvolvimento da cidade. O choque
de ordem agiu de forma truculenta a partir de operações como:
• recolhimento de população sem-teto, muitas vezes enviados à força para
abrigos localizados em bairros na extrema Zona Oeste da cidade, como o
Rio Acolhedor Paciência, longe das vistas das pessoas e que dificultava o
retorno aos locais de origem;
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• internação compulsória de toxicômanos, sobretudo usuários de crack que
ocupavam vias expressa como a Avenida Brasil e Linha Vermelha95, porta
de entrada para os turistas da cidade e nos bairros da Sul96;
• contenção de flanelinhas, de modo mais rígido nas regiões de maior
visibilidade97;
• exigência de credencial (Decreto nº 30.587/07/04/2009), apreensão de
produtos irregulares e perseguição ao trabalhador informal, dentre outras
ocorrências.
Sobre as pessoas em situação de rua, o dossiê “Megaeventos e Violação
dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro”, publicado em 2015 (COMITÊ POPULAR,
2015), apontou a tentativa da prefeitura de promover a higienização das ruas da
cidade, invisibilizando e mandando para longe essa população tão estigmatizada,
geralmente abrigada em locais com condições precárias e sem o apoio de políticas
públicas capazes de atendê-los. São “homo sacer” presentes na cena pública
carioca, cuja “vida nua” (AGAMBEN, 2007) tendeu a ser criminalizada e banida na
composição cenográfica da Cidade Olímpica. No documento supracitado está
registrada a atuação dos agentes do Choque de Ordem no recolhimento
compulsório de crianças e adolescentes em situação de rua, demonstrando a
gravidade da situação. Entidades de Direitos Humanos denunciaram uma
abordagem violenta, pautada pelo uso da força física e não no convencimento
gradual usado por educadores que atuam nas ruas (COMITÊ POPULAR, 2015, p.
130). Tais ações de limpeza da cidade tiveram seu ápice durante o período de
realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Rio 2016, na criação de um
ambiente agradável e saneado para os turistas, como está registrado na reportagem
de O Globo (04/08/2016, p.11):

“Prefeitura e polícia recolhem usuários de crack em acessos de vias expressas no Rio”. R7,
09/08/2012. Disponível em: https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-ar/videos/prefeitura-e-policiarecolhem-usuarios-de-crack-em-acessos-de-vias-expressas-no-rio-19102015, acesso em 01/02/2019.
96
“Ações de combate ao crack recolhem mais de cem pessoas no Catete”. O Globo, 20/05/12, p.26.
97
“Atuação de flanelinhas no Leblon é desafio para UOP”. O Globo, 12/09/11, p.13.
95

157

Esse processo de limpeza promovido pelo Choque de Ordem também pode
ser confirmado pela repressão ao comércio informal, como parte da arrumação da
cidade para receber grandes eventos esportivos. Ainda em 2009 a Prefeitura
Municipal aprovou na Câmara dos Vereadores uma legislação que proibia os
camelôs de trabalharem num raio de 2 Km dos estádios e outros locais de
competições esportivas, de hospedagem dos atletas e eventos relacionados
(COMITÊ POPULAR, 2015, p.57).

Tal repressão foi reforçada pelo decreto

municipal 38.367/2014, que regulamentou a Lei Geral da Copa e estabeleceu a área
de Restrição Comercial do Rio de Janeiro, compreendida pelo raio de 1 km do
Maracanã, cuja venda de produtos estava restrito à FIFA e pessoas físicas e
jurídicas autorizadas pela entidade (Id.)98. Durante as Olimpíadas, a restrição da
prática de comércio nas localidades esportivas e seus entornos seguiu a mesma
dinâmica. Obras para os megaeventos, como a Transcarioca, também atingiram
áreas tradicionais de comércio informal, em Jacarepaguá e Madureira.

Ações pedagógicas

O modelo de ordem pública implementado pela SEOP adotou também um
caráter pedagógico, no intuito de alcançar a “cidadania”: “Ainda que uma de suas
principais atividades seja fiscalizar o cumprimento das normas, a educação da
população representa um grande impacto no número de infrações (...)
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010, p.33, grifos meus). Para tal,
destacaram-se ações de conscientização da população em relação ao conceito de
ordem pública pregado pela Secretaria e a difusão de posturas municipais e normas
de conduta.

98

Segundo o Dossiê (COMITÊ POPULAR, 2015), a restrição ao comércio ambulante teve
continuidade mesmo depois dos jogos da Copa.
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Nesse sentido é que Natália Velloso Santos (2012) defende a tese de que
além do conjunto de políticas públicas inspiradas na experiência de Nova York, que
marcaram o tom mais repressivo da SEOP, sua conformação foi também
influenciada pelo modelo de segurança pública implantado em Bogotá99, de caráter
pedagógico, cuja redução nos índices de homicídios junto às diversas estratégias de
marketing do caso colombiano colocaram tal política em relevo na América Latina.
Concebido segundo o conceito de Cultura Ciudadana, este modelo de
segurança foi implementado em Bogotá durante as gestões de Antanás Mockus
(1995-1997 e 2001-2004) e tinha como intenção a reconstituição da noção de
espaço público em sentido amplo, entendido como local de encontro entre
desconhecidos, onde se destacava a necessidade de incentivar o respeito às regras
de convivência, como forma de mediar as relações sociais e a boa convivência em
tais espaços. A “cultura cidadã” se faz por meio do fortalecimento de regras e
normas formais ou informais, a partir do entendimento de que o descumprimento das
regras informais conduz ao descumprimento das leis e, por conseguinte, ao aumento
da criminalidade.
A principal inovação da Cultura Cidadã como política pública é assumir que
um governo local pode, com o fim de mudar ou de consolidar alguns
comportamentos, tentar influenciar com êxito e de maneira pontual sobre a
cultura e a consciência, e não somente por meio da lei e seus mecanismos
de aplicação (MOCKUS et al., 2004, p.5, tradução livre)100.

Na formulação de tal política, o parâmetro utilizado era o de uma cidade
marcada por altos índices de violência e homicídios, que indicavam um processo de
distanciamento entre as normas formais e informais de conduta. Para reverter a
situação, o programa apostou em três tipos de controle: a autorregulação moral –
sentimento de culpa ao infringir determinada regra; a regulação cultural –
condenação social de determinadas práticas ou exaltação de comportamentos
considerados positivos; e por fim, a sanção legal. Quanto maior a regulação moral e

99

Apesar do modelo não estar citado nas publicações oficiais da prefeitura, como é o caso da política
de Tolerância Zero, reconhecida no Plano Municipal de Ordem Pública e outros documentos, a autora
afirma que as experiências colombianas tiveram grande difusão no Rio de Janeiro contando,
inclusive, com a presença de Antanás Mockus, prefeito de Bogotá responsável por tais políticas, em
palestras e seminários no Rio.
100
No original: La innovación clave de Cultura Ciudadana como política pública es asumir que un
gobierno local puede, con el fin de cambiar o de consolidar algunos comportamientos, intentar con
éxito influir de manera puntual sobre la cultura y la conciencia y no solamente sobre la ley y sus
mecanismos de aplicación.
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cultural, menor seria, então, a exigência de regulação legal (MOCKUS et al., 2004;
GROSSI, 2013).
O divórcio entre lei, moral e cultura, além de comprometer a boa convivência
nos espaços públicos, seria responsável por modificar a produtividade de uma
sociedade, como no caso de aprovação ou indiferença frente a ações e atividades
ilegais (MOCKUS et al., 2004 p.8). Dessa forma, ainda que atravessado por
instrumentos de marketing, parece haver uma sutil diferença entre os modelos. O
modelo colombiano buscou ensinar a população a cumprir a lei e agir em prol da
coletividade, mediante o fortalecimento e promoção de determinados tipos de
comportamento e modificação daqueles considerados impróprios.
A experiência se destaca pelo impacto de ações de caráter pedagógico, que
visavam à imposição de regras de comportamento público por meio de uma atuação
diferenciada, buscando resolver os problemas de segurança pública sem o uso da
força armada, diferente da atuação rígida estabelecida pelo Exército Nacional da
Colômbia (VELLOSO SANTOS, 2012, p.61). Dentre suas ações estavam: a
distribuições de cartões vermelhos para as pessoas que descumprissem as regras
de convivência estabelecidas, o uso de campanhas publicitárias e propostas
artísticas.
No Rio de Janeiro, propostas bastante similares foram implantadas pela
SEOP, como a distribuição para a população do Manual de Ordem Pública durante
os anos iniciais do programa de ordenamento. Esta cartilha continha sete “dicas”
para a “boa convivência” nos espaços públicos: não andar com cão sem coleira e
não deixar de recolher suas fezes, não parar o carro sobre a calçada, não andar de
bicicleta fora da ciclovia, não dar dinheiro a menores, não jogar lixo na rua e não
comprar mercadorias sem saber a procedência. Suas páginas podiam ser
destacadas e entregues àqueles que descumprissem tais normas. Além desse
convite aos “cidadãos carioca” para contribuírem com a visão de ordem pública
compartilhada pela prefeitura, no folheto estavam destacados o número telefônico
do “Disque Ordem” (153) e o e-mail (queroordem@rio.rj.gov.br) para recebimento de
denúncias de irregularidades.
A “inovação” da Secretaria de Ordem Pública apareceu publicada no jornal
O Globo sob o curioso título: “Rio terá também Choque de Civilidade” (Fig. 6).
O manual representou uma tentativa de educar/civilizar a população quanto
a regras impostas para a vida pública, cujo efeito desejado era prevenir as sanções
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legais que estavam sendo aplicadas de forma rigorosa, seja por meio da aplicação
de multas (jogar lixo no chão, fazer xixi na rua ou parar carro na calçada),
apreensões/recolhimento (de mercadorias, de lixo, de pessoas), remoções (de
propagandas, de construções, de pessoas) e/ou mesmo a prisão (por atentado ao
pudor/xixi na rua, pequenos delitos etc.).
As “dicas” não são proibições – é proibido parar o carro na calçada – ou
remetem a infrações legais – comprar produtos piratas é crime – elas antes
cativam seu público alvo apresentando uma moral do bom comportamento
na cidade que é traduzido sob a ideia de ordem (VELLOSO SANTOS, 2012,
p.74).

Funcionam por intermédio de mecanismo de individuação, de criação de um
indivíduo que deveria vigiar a si mesmo, aos outros e conceder autoridade ao
Estado para que pudesse vigiá-lo, tendo em vista as consequências de suas ações
para a vida pública (FOUCAULT, 1984; VELLOSO SANTOS, 2012).

Figura 6: Os números do Choque de Ordem e o lançamento do Manual de Ordem Pública.
Fonte: O Globo, 15/04/2009, p.16 – Acervo ArqViol/UFF
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Esse tipo de atuação demostra um caráter pedagógico da SEOP em relação
às normas sociais de conduta nos espaços públicos renovados e/ou ressignificados
pela lógica da cidade-mercadoria, cujo processo de domesticação social era
essencial para adequar a população carioca aos parâmetros globais de civilidade.
Além disso, para o grupo social excluído dos padrões de consumo, o direito a
usufruir ou mesmo permanecer em tais espaços se mostrou cada vez mais inviável,
sendo operado um processo de limpeza urbana e social.

Controle 24 horas
A partir de abril de 2011, a Secretaria de Ordem Pública passou a atuar de
forma localizada em alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro, com a instalação
das Unidades de Ordem Pública - UOP. Dentre suas características básicas
estavam: a cobertura de “áreas delimitadas e com características específicas (alta
concentração de desordem, centros comerciais de bairros, áreas em processo de
revitalização)” (CARNEIRO, Leandro; COSTA Alexander; BONDAROVSKY, Bruno;
2012, p.1); o sistema de gestão por resultados, com metas e indicadores de
desempenho, que reproduzem a gestão empresarial na segurança pública; a
utilização de aparatos tecnológicos de controle socioespacial (smartphones,
mapeamento com dados georreferenciados, sala de vigilância eletrônica); e o
treinamento da Guarda Municipal para a atuação no ordenamento urbano.
A ação territorializada e fixa da Secretaria marcou a vigilância permanente
das áreas eleitas, impondo um “Choque de Ordem 24 hs”101. Tal forma de operação
aponta o processo de militarização da vida pública operado por meio da Guarda
Municipal. Nesse sentido, as UOPs foram inspiradas pelas Unidades de Polícia
Pacificadora, política de segurança implantada pelo governo estadual nas favelas da
cidade, como foi registrado no jornal O Globo (14/11/2010, p.17):

101

“O teste do Choque de Ordem 24 hs”. O Globo, 02/09/11, capa.
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Durante a gestão de Eduardo Paes foram implantadas 10 UOPs: Tijuca,
Corredor

Cultural,

Lapa/Cruz

Vermelha,

Ouvidor/Cinelândia,

Saara/Praça

Tiradentes, Leblon/Ipanema, Copacabana, Catete/Flamengo/Glória, Méier e Porto
Maravilha. Localizadas, em áreas de valorização imobiliária e/ou vinculadas aos
entornos de instalações olímpicas e regiões que estavam passando por processos
de revitalização (como o Porto), fica evidente a ativação de tal política de ordem
pública como parte do processo de reconstrução imagética do Rio de Janeiro
motivada pelos megaeventos (Cf. Mapa 1).
Nesse sentido, é interessante notar as contradições entre a base discursiva
sobre a qual foi montada a política e a concretização de tais ações. No Plano
Municipal de Ordem Pública está indicado que “(...) a retomada dos espaços
deixados à mercê desses grupos criminosos, majoritariamente em comunidades
marcadas pela exclusão social, é um dos desafios assumidos pela atual
administração municipal” (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010, p.14, grifos
meus). No entanto, a implantação das UOPs indica o contrário, a predominância em
bairros ocupados pelas classes médias e altas ou em zonas de franca ascensão
econômica102.
Em bairros como a Glória, que recebeu uma UOP, a vigilância constante dos
guardas nas ruas promoveu a repressão do “shopping chão”, famoso comércio de
antiguidades e quinquilharias à venda nas calçadas. Os camelôs precisavam de
autorização para trabalhar em locais definidos pela prefeitura, onde geralmente não
havia público. O objetivo da prefeitura, assim como o caso da retirada de população
sem-teto, era cansar essas pessoas, para que não voltassem para tais lugares
(COSENTINO, 2013).

Ordem e desordem, certo e errado

A implantação de uma política de segurança/ordenamento durante a gestão
de Eduardo Paes, além de revelar sua face repressora, com pretensões civilizatórias
102

Coincide com as áreas de implantação das UOPs o maior volume de notícias relativas a índices
de criminalidade e situações encaradas como desordenadas em tais localidades, o que não significa
dizer que são estes os bairros mais inseguros da cidade, mas os de maior interesse do capital
imobiliário e de valor simbólico para a Cidade Olímpica.
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no controle direto da população carioca, representou um importante mecanismo de
poder com capacidade de produzir uma realidade, ou seja, desejava-se constituir
aquilo que era entendido como cidade do Rio de Janeiro e sua urbanidade. Essa
construção visava ao projeto de cidade pautado pelas lógicas de mercado, por meio
da afirmação do desejo de uma cidade ordenada e civilizada que contemplava parte
de seus moradores e que foi atualizado e naturalizado como bom e justo para o
conjunto da cidade (VELLOSO SANTOS, 2012).
A existência da SEOP, assim como sua atuação e base discursiva, pode ser
encarada como técnica de poder com capacidade de produzir “discursos de
verdade” (FOUCAULT, 1984). Sua pretensão foi a de estabelecer o que vinha a ser
os comportamentos e usos certos e errados para os espaços públicos da cidade,
como está registrado no Plano Municipal de Ordem Pública: “desenvolvimento
adequado da vida na cidade”; “garantir o uso correto do espaço público”
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010, p.9 e p.32, grifos meus). O que seria,
então, o desenvolvimento adequado ou o uso correto dos espaços? A resposta era
dada pela visão de ordem veiculada pela Secretaria, que se opunha àquela dos
momentos anteriores. Tomou-se como base um conceito totalizante daquilo que era
entendido como ordem, legitimado socialmente e desejado. Por consequência o
conceito de desordem também deriva dessa construção, como oposição à dada
leitura da ordem.
A partir da mesma lógica foram definidos conceitos repetidos com insistência
no discurso oficial, com reverberação nas mídias e na opinião pública. Dentre eles,
merece destaque os termos: “incivilidade”, ou seja, os comportamentos que não
estavam de acordo com os padrões (globais) de civilidade exigidos pela nova ordem;
e “cultura da ilegalidade”, que demarca a leniência com atividades de subsistência
sem forma legal. Nesse sentido o programa propõe uma mudança cultural,
extirpando a ilegalidade, a malandragem, o “jeitinho”, a preguiça e a incivilidade.
Esse convite à mudança foi feito por meio de tentativas de “conscientização da
população em relação à Ordem Pública” e ampliação da “formalidade na atividade
econômica” (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010, p.32 e 33), com vistas a
promover a “cidadania”, já que cidadãos são as “pessoas cumpridoras da lei”
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2010, p.14).
Exemplo disso foi o cadastramento e regularização de vendedores
ambulantes para trabalhar em áreas permitidas e de acordo com as regras da
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prefeitura (padrões de comercialização, de vestimentas, de higiene e de conduta)103,
cujo discurso empregado era o de alçar à condição de cidadania sob o status de
microempresário104. Nunca é demais lembrar que em contraposição a este grupo
selecionado, a maior parte dos trabalhadores ambulantes, sem credenciais, foi
perseguida pelas ruas e bairros da cidade e muitos tiveram suas mercadorias
apreendidas. Segundo o Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro
(2015, p.56), em junho de 2009, a prefeitura do Rio realizou a primeira fase de
cadastramento e recadastramento de 18.400 vendedores informais, número muito
abaixo do total de trabalhadores ambulantes na cidade. Calcula-se a existência de
até 60 mil ambulantes no município, número que pode ser ainda maior se
contabilizados os vendedores itinerantes (COMITÊ POPULAR, 2015).
O que se discute aqui não é a naturalização da informalidade ou a
necessidade de se intervir sobre tal situação que, aliás, decorre do próprio processo
de precarização e exclusão do mundo do trabalho formal no contexto de
neoliberalização econômica. Busca-se destacar que o implante desse novo conjunto
de políticas de ordem pública pela gestão Paes promoveu a definição daqueles que
podiam usufruir da cidade e ocupar seus espaços públicos e aqueles que deveriam
ser apartados, os que tiveram suas liberdades cerceadas e seus direitos violados.
Assim como os ambulantes, pretendeu-se banir da cena pública uma extensa gama
de sujeitos sociais “incivilizados” (sem-teto; “cracudos” – como são conhecidos os
usuários de crack, “ocupas” – movimentos de reivindicação por moradia, flanelinhas
etc.), “subcidadãos” que tiveram sua existência/atividades criminalizadas e
perseguidas,

numa

operação

de

escamoteamento

da

pobreza

para

a

ressifignificação e mercantilização da esfera pública carioca.
A oposição entre ordem e desordem, por meio do acionamento das
categorias certo e errado, como clamor por um ambiente próspero e requalificado
(para quem?) impôs, em última instância, uma nova ordem na cidade e a aceitação
do projeto de poder das elites, ditado através do controle das populações pobres, da
vigilância constante dos indivíduos, da militarização do espaço urbano, do
adestramento populacional, da aplicação de políticas higienistas, da divisão
territorial, da privatização do espaço público e da exclusão social.

103

O artigo 5º da Lei 1.876/1992 e o Decreto 29.881/2008 regem a venda ambulante no município.
“Camelô com alvará e, se quiser, microempresário. Prefeitura quer tornar legais e até capacitar os
ambulantes que respeitarem as regras oficiais”. O Globo, 08/01/2009, p.18.
104
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O que se pretendeu nesta análise não foi a defesa ou naturalização das
situações acusadas pela Secretaria como desordenadas, mas apontar sua ação
seletiva e truculenta sobre as mesmas. São eventos variados que foram reunidos
dentro de um mesmo espectro, alguns de natureza mais simples (carro na calçada,
por exemplo) e outras por demasiado complexas (população sem-teto), cuja
observação precisa ir muito além da percepção do transtorno gerado e alcançar os
processos sociais envolvidos para a configuração de uma política ou programa.
Tampouco se pretendeu avaliar se houve melhoria nas questões relativas à ordem e
à segurança pública com a instalação da política municipal entre 2009 e 2016.
Apesar dos números apresentados sistematicamente pela Secretaria durante os
anos de preparação olímpica, as respostas a este questionamento (cidade mais
segura?) dependeriam dos sujeitos e classes sociais abordadas nas pesquisas de
opinião. O que se buscou destacar neste estudo foi a reivindicação por um novo
conceito de ordem pública para a cidade como parte do processo de “redesenho” de
sua paisagem, determinado oficialmente e endossado por boa parte das mídias e da
opinião pública. Sua concretização se deu mediante a exclusão e perseguição de
grande parte da população (pobre) do Rio de Janeiro, para a qual o direito à cidade
foi sistematicamente negado.

3.3.2 A privatização da segurança na cena pública carioca

O processo de privatização da segurança pública vem ocorrendo nas
cidades brasileiras desde a década de 1990, promovendo o redesenho da paisagem
urbana por meio do implante a nível local de técnicas internacionais de segurança,
com a exportação de tecnologias e estratégias. Ferraz et al. (2017) lembram que a
indústria da guerra norte-americana, com a terceirização do contingente e logística e
a privatização dos serviços secretos de informação, ofereceu suporte para a
organização dos mercados de segurança e proteção das metrópoles brasileiras.
Frente à sensação de medo constante e à desconfiança quanto à eficácia das
políticas públicas brasileiras, houve um aumento do quadro de contratação de
serviços de segurança privada, além do implante de sistemas individuais de
proteção (sistemas de alarme, câmeras, instalação de guaritas, fincos etc.), num
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processo de naturalização da segurança privada. Também no que diz respeito à
segurança pública brasileira, a terceirização de alguns serviços de segurança se
tornou uma alternativa, como o caso dos presídios, no que se refere a serviços como
alimentação e limpeza, ou mais recentemente, a privatização completa de estruturas
penitenciárias.
Com o avanço das políticas neoliberais sobre as cidades brasileiras, a
segurança pública foi tomada por uma nova leva privatista, baseada no modelo de
parcerias público-privadas. Castells e Borja (1996, p.153) pontuam a importância da
ação coletiva por meio das PPPs como possibilidade para a construção de uma
cidade competitiva, seja na promoção de campanhas de reabilitação urbana ou de
segurança pública, dando garantias mínimas de qualidade de vida e segurança.
No Rio de Janeiro, a necessidade de se promover um ambiente próspero,
tendo em vista a montagem da cidade para os megaeventos esportivos, culminou na
implantação de modelos de segurança em parceria com a iniciativa privada. Com a
implantação das Unidades de Polícia Pacificadora e a militarização das favelas, a
partir de 2009 o governo estadual deu início ao processo de PPPs na segurança
pública do Rio de Janeiro, compartilhando o financiamento do programa com
empresários.
A promessa de contenção da violência urbana ativou também parcerias para
reforçar a vigilância em determinados espaços públicos da cidade. Em 1º de
dezembro de 2015 a Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio), em
parceria com o SESC, SENAC, o Estado e o município, passou a financiar a
operação Segurança Presente na Lagoa, Aterro do Flamengo e Méier, primeira
operação deste tipo financiada totalmente por uma organização privada.
Como foi registrado em reportagem do jornal O Globo (22/10/2015) (Fig.7), a
iniciativa privada ficou responsável por prover os gastos anuais estimados em 22
milhões de reais, o Estado do Rio pela disponibilização de carros e armamentos e a
Prefeitura pela integração com a Guarda Municipal, agentes de fiscalização da
SEOP e Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana), que poderiam ser
acionados na promoção de ações como a fiscalização de ambulantes, abordagem
de população de rua e o recolhimento de lixo.
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Figura 7: Operação Segurança Presente
Fonte: O Globo, 24/10/2015, p.9

Com a operação, a iniciativa privada chamou para si o debate sobre
segurança pública da cidade, tomando o financiamento como um investimento que
poderia contribuir com os interesses públicos e criar uma atmosfera positiva para os
negócios, como apontado por Orlando Diniz, presidente da Fecomércio-RJ:
A segurança pública é um dos temas mais importantes para nós e toda a
sociedade. É o fator-chave, a partir do qual se melhora o ambiente
empresarial, a imagem de cidades e de estados. Nós, do Sistema
Fecomércio do Rio, apostamos que o investimento nas operações de
Segurança Presente traz uma contribuição de interesse público, gerando
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mais qualidade de vida para as pessoas e para os negócios (Portal
SESC Rio, 01/06/2016, grifos meus)105.

As reais intenções da Fecomércio-RJ ficam ainda mais claras na fala de Marcelo
Novaes, gerente de relações sindicais da instituição: “A Fecomércio decidiu tomar
para si o assunto da segurança porque, se o cidadão não tiver sensação de
segurança, não vai sair mais. E tirar o consumidor da rua provoca perdas para o
comércio” (apud, VIGNA, 2016, grifos meus).
Com o poder de financiamento em suas mãos, a inciativa privada deteve o
poder de decisão sobre a segurança pública da cidade, elegendo quais as porções
do território deveriam ser contempladas pelo programa, escolha que foi pautada não
por estudos e agentes do governo, mas por interesses mercantis:
Segundo a Fecomércio, os três bairros foram selecionados com base em
um estudo da Secretaria de Segurança Pública, que indicava as zonas que
mais necessitam de atenção do poder público. Porém, em entrevista à
Pública, o secretário de Governo do Estado, Paulo Melo, afirmou que foi a
Fecomércio que escolheu os três locais, e não a secretaria: “Eles
escolheram esses três lugares. Você sabe, como em qualquer lugar do
mundo, quem financia escolhe”, disse. (VIGNA, 2016, grifos meus).

Assim, a operação Segurança Presente surgiu nos bairros de interesse do
capital. O Aterro do Flamengo e a Lagoa são áreas de lazer importantes da cidade,
ocupadas por classes médias e altas e que estavam diretamente vinculadas aos
Jogos Olímpicos de 2016, onde foram disputadas competições esportivas (Parque
do Flamengo, Marina da Glória e o Estádio de Remo da Lagoa); e o Méier
contempla um importante centro de comércio popular. Em julho de 2016, próximo à
data de início dos Jogos, a operação foi estendida para áreas centrais,
contemplando a região requalificada pelo projeto Porto Maravilha, novo “point”
cultural e de lazer da cidade (Cf. Mapa 1).
Com base na operação Lapa Presente, que havia sido implantada em
janeiro de 2014, porém sob financiamento do governo estadual, tomou-se como
fundamento (mais uma vez) o conceito de polícia comunitária aplicado na política de
Tolerância Zero em Nova York. Para tal, o esquema de policiamento priorizou a
105

Segurança Presente avança para o Centro do Rio, Portal SESC Rio, 01/06/2016. Disponível em:
http://www.sescrio.org.br/noticia/01/06/16/seguranca-presente-avanca-para-o-centro-do-rio. Acesso
em 03/02/2019.
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mobilidade a pé, de bicicleta ou motocicletas, de modo a promover um
reconhecimento mais próximo da área de atuação bem como possibilitar uma
abordagem mais rápida. Ainda, estava previsto o uso preferencial de armas de baixa
letalidade (spray de pimenta, pistola de choque) pelos agentes do programa. As
equipes de vigilância, formadas por policiais militares da ativa (que atuam na folga),
da reserva e egressos das Forças Armadas, foram ordenadas em trios, cujas ações
seriam filmadas para garantir a transparência da abordagem. Também estariam
monitoradas por GPS. De modo geral, a operação funcionava durante o horário
comercial nos bairros, das 6 horas da manhã até as 22 da noite, exceto na Lapa,
cujo foco são os horários de lazer noturno.
Como resultados, segundo reportagem publicada pela Secretaria de Estado
de Governo do Rio de Janeiro, entre o início das operações e 10 de abril de 2018
foram realizadas 12.028 prisões em flagrante, fazendo-se cumprir 1,7 mil mandados
de prisão, além de 461 pessoas conduzidas às delegacias por porte de arma branca,
71 por porte de arma de fogo, 809 por roubos e 823 por furto, além de terem sido
realizadas mais de 51,1 mil ações de acolhimento de população de rua106. Números
que serviram para animar moradores e frequentadores locais quanto à eficácia das
operações, garantindo sua adesão ao projeto e motivando-os a usufruírem
tranquilamente dos espaços.
Além disso, outro aspecto de grande relevância se refere ao “novo” modelo
de polícia adotado, que diferente da ação geralmente truculenta da polícia militar,
agradou

pelo

aperfeiçoamento

da

comunicação

com

a

população

e

o

comportamento aparentemente amigável e acolhedor, somado à estetização da
operação, através dos uniformes coloridos dos agentes (cinza, amarelo, laranja,
verde e vermelho) (Figs. 8 e 9) e das logomarcas (Fig. 10) que remetem às imagens
da paisagem urbana, promovendo a sensação de segurança desejada para circular
e consumir em paz (FERRAZ, et al., 2017). Esse modelo de polícia pacífica serve
também ao processo de convencimento da população sobre a eficácia das novas
políticas de segurança baseadas nas PPPs, legitimando-as.

106

Informações disponíveis em: http://www.rj.gov.br/web/segov/exibeconteudo?article-id=6354815. Acesso
em 04/02/2019.
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Figura 8: Agentes do Lagoa Presente
Fonte:
https://www.correiodobrasil.com.br/ipanema-tijucaoperacoes-seguranca-presente/.
Acesso em 03/02/2019.

Figura 9: Agentes do Aterro Presente
Fonte:
http://www.rj.gov.br/web/segov/exibeconte
udo?article-id=6354815.
Acesso em 03/02/2019.

Figura 10: Logomarcas do Programa Segurança Presente
Fonte: Facebook Segurança Presente. Disponível em:
https://www.facebook.com/segurancapresenteabraceessaideia/photos. Acesso em 03/02/2019

Como parte da lógica de urbanização neoliberal, a operação de segurança
privatizada no Rio de Janeiro se junta ao processo geral de limpeza da cidade para
receber os megaeventos esportivos e configurar ambientes seguros e qualificados
para o consumo, seja de espaços culturais e de lazer ou de comércio. Além de
beneficiar ainda mais porções da cidade ocupadas por classes privilegiadas, por
meio da Operação Segurança Presente a ação parceira entre iniciativa pública e
privada pretendeu varrer os tipos sociais “suspeitos” de tais bairros.
Assim como as práticas de exclusão e limpeza urbana, com o recolhimento
da população sem-teto do centro e áreas nobres da cidade, a recente
implantação da polícia presente glamourizada e “espalhada” também exclui,
delimitando e instituindo novos territórios urbanos como arenas de turismo
e consumo, esvaziados de conflitos sociais, desenhando uma paisagem
aparentemente segura, colorida, alegre e festiva, como se o consumo fosse
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democrático e a vida fosse justa para todos (FERRAZ, et al., 2017, p.1, grifo
no original).

Em reportagem publicada pela Agência Pública107, Anne Vigna (2016) relata
um dia de operações dos agentes do Aterro Presente, no Flamengo. Os policiasguardas são orientados a abordar pessoas coma “atitudes suspeitas fundadas”, ou
seja, uma pessoa que foge ou tenta esconder alguma coisa. Segundo a repórter,
apesar de ninguém ter fugido da polícia naquele dia, foram feitas cerca de 30
abordagens pelos agentes, a maioria a jovens negros. Dentre os “suspeitos”
abordados, um casal conversando em um banco, sob alegação de que poderiam
estar usando drogas, e um homem negro de bicicleta, pois estava andando muito
rápido. Ao final do dia, conta Vigna, foram abordados três moradores de rua, que
após revistados e nada de errado ter sido constatado, foram levados para a
delegacia por não portarem documentos de identificação. São demonstrações claras
de violação de direitos e de criminalização de sujeitos sociais por sua cor e origem
social, cujo padrão de atuação contra a pobreza, praticado por outras políticas
públicas de segurança recentes, foi replicado pela Operação Segurança Presente,
como confirmaram pessoas ligadas aos Direitos Humanos e membros da Defensoria
Pública consultados na reportagem.
O balanço da operação entre 1º de dezembro de 2015 e 03 de fevereiro de
2016, divulgado pela Secretaria de Governo, seve para fundamentar a questão: em
dois meses foram presas 869 pessoas, 584 delas por posse e uso de entorpecentes
e 40 por roubo; foram recolhidas 209 pessoas em situação de rua. Tais dados
permitem identificar que a operação comandada por empresários tem por alvo a
população de rua. Além disso, indicam, ainda, a tese do superencarceramento como
forma de lidar com a nova pobreza, indicada por Wacquant (2003, 2008).
A análise desta política de segurança pública, definida pela iniciativa privada
e efetivada por um conceito “novo” de policiamento, tende apenas a confirmar
antigos projetos de higiene social na cidade do Rio de Janeiro, concretizados por
meio de uma estética aparentemente agradável, mas igualmente agressiva para
com os pobres urbanos, que tem como finalidade promover a cidade-mercadoria e
resguardar seus turistas e consumidores.
“Operação policial financiada por empresários cariocas mira moradores de rua”. Disponível em:
http://apublica.org/2016/02/operacao-policial-financiada-por-empresarios-cariocas-mira-moradoresde-rua/. Acesso em 03/02/2019.
107
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3.3.3 A espacialidade pública acionada

A ascensão do planejamento estratégico no Rio de Janeiro promoveu um
processo de ressignificação da esfera pública de convivência na cidade, sobretudo
em área de interesse do capital.

Os recentes projetos de urbanização e

ordenamento público, colocados em prática na preparação da cidade para os
grandes eventos esportivos, confirmaram em escala local a tendência global de
estetização e mercantilização dos espaços públicos, concretizados por meio da
contenção das diversidades e conflitos inerentes ao urbano, na promoção de
espaços pacificados e qualificados para atender um público selecionado de
usuários/consumidores.
A criação de novos espaços públicos, como o Parque Olímpico, o Parque
Madureira, dentre outros, além da requalificação de áreas importantes da cidade,
como a região portuária, o entorno do Maracanã, a Avenida Rio Branco, a Lapa e
praças da cidade, deram a tônica da nova espacialidade pública almejada, espaços
modernizados cuja imagem capturada deve ser de assepsia e convivência pacífica
entre seus usuários/consumidores. A mesma lógica de controle para o consumo
mediou as formas convivência em áreas já consolidadas da cidade, especialmente
nos bairros vinculados ao projeto olímpico e locais de interesse do capital imobiliário,
que receberam ações de ordenamento para o “resgate” de seus espaços públicos.
Operações tais como Choque de Ordem e Segurança Presente foram
criadas para responder à sensação de insegurança e de descuido que perpassavam
a leitura da cidade, de modo a apresentar espaços aparentemente seguros,
ordenados e modernizados, aptos a atender seus moradores e receber investidores
e turista, numa operação de marketing urbano. Como apontado nos itens anteriores,
esse processo de construção da boa imagem da Cidade Olímpica se deu através de
uma caçada às situações de “desordem” e aos “indivíduos desordenados/suspeitos”,
que não estavam enquadrados dentro das formas de sociabilidade mediadas pelas
novas práticas mercantis.
A requalificação da histórica região da Lapa é um exemplo bastante
ilustrativo do processo de mercantilização e controle socioespacial operado pelo
urbanismo empresarial no Rio de Janeiro, cuja intervenção passou pela captura e
estetização de sua vocação multicultural e boêmia (síntese do carioca), servindo
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como objeto de marketing para a venda de tal espaço aos turistas e moradores. A
partir do projeto “Lapa Legal”, implantado em 2009, a prefeitura promoveu melhorias
infraestruturais na região e a preservação de bens culturais e arquitetônicos, de
modo a alavancar o desenvolvimento de atividades culturais, turísticas e econômicas
na área, a partir de um controle rígido sobre um espaço caracterizado como
desordenado. No alvo de suas ações, estavam os vendedores ambulantes, os
flanelinhas, a apropriação desordenada do espaço público (mesas, cadeiras,
barracas), os estacionamentos irregulares, o xixi na rua etc.
Para tal, foi implantada a Feira Noturna da Lapa Legal, que contou com a
vigilância 24 horas da Guarda Municipal, além do reforço na segurança noturna
prestado por agentes da operação Lapa Presente e de agentes de fiscalização da
SEOP; e a instalação de 82 barracas padronizadas para vendedores uniformizados,
registrados e capacitados pela Vigilância Sanitária para a manipulação de alimentos.
Segundo consta no Dossiê Megaeventos e Direitos Humanos (COMITÊ POPULAR,
2015), o projeto teve patrocínio da Antártica, grande cervejaria do grupo AmBev, que
ficou responsável por confeccionar as barracas e uniformes, além de contratar
banheiros químicos e promover a limpeza do local. Em contrapartida a única cerveja
que poderia ser vendida pelos comerciantes era dessa marca.

Figura 11: Ordenamento na Lapa.
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro. Disponível em:
http://www.rio.rj.gov.br/web/seop/exibeconteudoccu?id=5525595. Acesso em 05/02/2019
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A proposta para a área revela, portanto, as faces de um modelo empresarial
de gestão urbana que tem por intenção ordenar e vigiar um espaço marcado até
então por sua diversidade (social e cultural), controlando os usos e fluxos de
consumo. O choque de ordem e a mercantilização da imagem da Lapa, tenderam à
consolidação de um espaço público selecionado, privatizado, cuja processo de
requalificação refletiu, ainda, na expulsão de moradores locais devido à especulação
imobiliária (GUTERMAN, 2011; GROSSI, 2013).
Outro caso de ressignificação da esfera pública de convivência que merece
ser analisado são as praias. A operação de choque de ordem nas praias da cidade
promoveu um novo padrão estético e o controle de usos dos espaços. Além do
monitoramento constante (contando, inclusive, com tendas do Choque de Ordem),
foi estabelecida uma nova padronização dos quiosques (com a instalação de
estruturas modernas e bem equipadas, operadas pela concessionária Orla Rio), a
exigência de cadastro para os ambulantes, a regulação dos produtos a serem
vendidos108, a contenção de práticas de lazer (“altinho” e frescobol) e proibição de
cachorros nas areias, que indicaram um “novo jeito de frequentar a praia” (Fig. 12).
O que se coloca em discussão nesta análise não é o julgamento das medidas
adotadas pela prefeitura, mas a percepção de um processo de controle
socioespacial em espaços públicos emblemáticos da cidade, que são visitados por
turistas e compõem os bairros mais valorizados da cidade.

108

Velloso Santos (2012, p.84) conta que a venda do chá-mate chegou a ser suspensa nas praias.
Assim como outros alimentos, o mate foi proibido em nome das regras de vigilância sanitária. Já o
coco representava um grande percentual de lixo acumulado nas areias ao final do dia. No entanto,
após reclamações dos frequentadores e exposição da polêmica na mídia, a venda foi liberada, sob a
justificativa de que eram ícones representativos da identidade do Rio.
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Figura 12: Ordenamento das praias
Fonte: Publicidade Orla Rio, O Globo, 26/11/2011, p.36

Tais medidas de higienização e embelezamento das praias foram
completadas pelas tentativas de restrições de usuários.

Esse fato pode ser

confirmado pelas operações de revistas a ônibus vindos de outras partes da cidade
em direção à orla, geralmente provenientes da Zona Norte. Em 2015, por exemplo,
após uma série de “arrastões” em praias da Zona Sul – roubos coletivos praticados
geralmente por jovens não brancos, moradores das periferias e favelas da cidade –,
tal medida foi posta em prática pelo estado e a prefeitura, sob a justificativa de
prevenção da ocorrência de crimes. Segundo reportagem do jornal O Globo
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(23/09/2015, p.14)109, policiais militares, com apoio de assistentes sociais, foram
instruídos a atuar sobre jovens desacompanhados, sem identificação e dinheiro, a
fim de leva-los para abrigos, além de promover a apreensão daqueles pegos em
flagrante delito. A reestruturação do esquema de transportes na cidade também
contribuiu na contenção dos pobres em direção à orla da cidade, com o corte de
linhas de ônibus da Zona Norte e periferias110. São medidas de exame social que
buscam preservar as areias da Zona Sul carioca para um público selecionado,
mostrando que de democráticos esses locais têm pouco.
Na letra de “As Caravanas”, Chico Buarque representa o “incômodo” da
classe média da Zona Sul carioca frente à invasão de suas praias pelos suburbanos
e favelados. Ao som de cordas e beat box vindos do funk, o compositor estabelece
sua crítica profunda, cujos versos merecem ser reproduzidos:
É um dia de real grandeza, tudo azul,
Um mar turquesa à la Istambul
enchendo os olhos
E um sol de torrar os miolos,
Quando pinta em Copacabana
A caravana do Arará – do Caxangá, da Chatuba
A caravana do Irajá
o comboio da Penha,
Não há barreira que retenha
esses estranhos
Suburbanos tipo muçulmanos
do Jacarezinho
A caminho do Jardim de Alá.
É o bicho, é o buchicho, é a charanga
Diz que malocam seus facões e adagas
Em sungas estufadas e calções disformes.
Diz que eles têm picas enormes
E seus sacos são granadas
Lá das quebradas da Maré
Com negros torsos nus deixam
em polvorosa
A gente ordeira e virtuosa que apela
Pra polícia despachar de volta
O populacho pra favela
Ou pra Benguela, ou pra Guiné.
“PM fará blitz com apoio de assistentes sociais. Segundo acordo entre estado e prefeitura, jovens
sem documento ou dinheiro serão levados para abrigos”.
110
Conforme foi registrado pela Agência Brasil em reportagem de 01/10/2015: “Manifestantes
realizaram hoje (1º) à noite um protesto, no centro do Rio, contra a iniciativa da prefeitura de extinguir
19 linhas de ônibus e encurtar outras dez, principalmente as que ligam bairros da zona norte à zona
sul. Com isso, será necessário fazer baldeação no centro para seguir às praias”. Disponível em:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-10/ativistas-protestam-contra-extincao-e-reducaode-linhas-de-onibus-no-rio. Acesso em 05/02/2019.
109

177

Sol, a culpa deve ser do sol
Que bate na moleira, o sol
Que estoura as veias, o suor
Que embaça os olhos e a razão
E essa zoeira dentro da prisão
Crioulos empilhados no porão
De caravelas no alto mar
Tem que bater, tem que matar
engrossa a gritaria
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia
Ou doido sou eu que escuto vozes
Não há gente tão insana
Nem caravana do Arará

Com riqueza de alegorias e metáforas, Chico Buarque chama a atenção para
aspectos como o medo do “outro”, a criminalização histórica de sujeitos sociais
subalternos, o revanchismo social, o encarceramento como forma de exclusão social
do negro, a inscrição territorial do “nós” e os “outros”, o estranhamento e a violência,
dentre outras interpretações possíveis e que, no caso deste estudo, podem evocar a
dinâmica de construção socioespacial do Rio de Janeiro, impulsionada pelos
megaeventos.
Assim como está explicitado nos exemplos supracitados, a formação de
espaços públicos de caráter cada vez mais exclusivo deu a tônica das
transformações do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. Ao contrário da
prerrogativa indicada pela prefeitura em seu plano de ordem pública, voltada para a
“desprivatização” dos espaços e devolução à população (PREFEITURA DO RIO DE
JANEIRO, 2010), de modo geral, o que se assistiu foi a um processo de
militarização e redefinição das normas de uso e conduta em público, tornando tais
lugares menos públicos, menos diversos, como campo neutro que se abriu aos
interesses privatistas.
Cabe destacar que importantes áreas diretamente articuladas ao projeto
olímpico passaram por processos mais diretos de privatização. O Parque Olímpico,
construído por meio de uma parceria público-privada, atende principalmente a um
bairro de classe média alta e cujo acesso à população tem acontecido em dias
restritos. No Parque Radical, implantado em Deodoro, o público impactado pertence
às classes mais baixas, residentes em bairros da Zona Norte, porém o acesso ao
local também tem ocorrido em dias restritos, fora da temporada de verão, apenas
aos domingos. Na Marina da Glória, equipamento que compõe o Parque do
Flamengo, mas sob concessão de uso de uma empresa privada (BR Marinas),
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apesar da abertura do espaço ao acesso público, o projeto de revitalização aprovado
representou o avanço da iniciativa privada sobre o parque, com a construção de um
polo gastronômico, lojas, estacionamento subterrâneo e ampliação do número de
vagas para barcos (COMITÊ POPULAR, 2015).
Já a região portuária, uma das áreas que mais esteve sob os holofotes da
prefeitura, teve sua esfera pública de convivência totalmente reformulada. Por meio
do projeto Porto Maravilha, parceria público-privada que propôs a “reabilitação” da
área através de uma série de intervenções urbanísticas, implantação de grandes
equipamentos culturais, construção de grandes torres de negócios, turismo, lazer e
habitação, uma nova estética (urbana e de sociabilidade) foi acionada. Aplicada
sobre área de grande importância histórica e cultural, ocupada predominantemente
por classes populares, a região portuária recebeu o choque de ordem em suas
diversas dimensões, seja pelo controle de seus usuários, das atividades ali
desenvolvidas ou das práticas culturais toleradas. O Boulevard Olímpico e a Praça
Mauá, com seus ícones arquitetônicos espetaculares, estruturas revitalizadas,
murais de arte urbana, bondes de VLT, food trucks, mobiliários urbanos modernos e
espaços qualificados, junto a um forte esquema de segurança formado por guardas
municipais, policiais militares e agentes da operação Centro Presente ditam o novo
padrão da área, que tem recebido diversos eventos recreativos e culturais, além de
ter se tornado um dos cartões-postais mais visitados da cidade. Uma análise mais
profunda sobre o caso será apresentada no Capítulo 4 desta tese. Por ora, cabe
atentar para o novo padrão socioespacial definidos na região portuária, cujos
avanços das práticas mercantis conduziram a processos de gentrificação, diluição
de uma rede social diversificada e a privatização do espaço público acessível.
O planejamento olímpico buscou, assim, reordenar a espacialidade pública
do Rio de Janeiro, promovendo melhorias no campo dos equipamentos, da
transformação estética e da qualidade da paisagem urbana, com exteriores
produzidos de maneira criativa, mas poucas vezes propiciadores de espaços de
sociabilidade e de vivência democrática. O conjunto de ações e políticas de ordem
pública acionadas pelos poderes públicos e privados tentaram sustentar essa
imagem recriada, na tentativa de estabelecer controle sobre aquilo que é
cronicamente incontrolável, o que ocorre nas ruas, afinal,
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(…) o que se chama de incivismo nada mais é que o afloramento de
realidades sociais que se negam a esconder-se, ao mesmo tempo em que
confirmam que a desordem social ou a criatividade humana ainda não foram
derrotadas pelas convenções da "boa educação” burguesa (DELGADO,
2017, p.287, tradução livre)111.

O brilho da cidade desejada foi aos poucos dando espaço à cidade real, já
que sua montagem foi feita sobre bases frágeis. Por mais que se tenha tentado criar
um ambiente asséptico, modernizado e livre de pobreza, os sujeitos sociais
insistiram em escapar das amarras do controle, deixando vir à tona as
desigualdades, precariedades e violências do cotidiano. A falta de comprometimento
com um processo de transformações profundas na cidade, o alcance restrito dos
chamados legados olímpicos, o avanço dos indicadores de violência, somados a um
cenário de crise financeira e política no Estado do Rio de Janeiro, macularam a
imagem da Cidade Olímpica antes mesmo da produção do grande evento,
confirmando a efemeridade e as contradições dessa direção de desenvolvimento e
das políticas de segurança adotadas, que culminaram na volta de um cenário
ameaçador de desordem e violência urbana no Rio de Janeiro, apresentado na
grande mídia. Para as classes médias esse quadro se apresenta muito mais pela
sensação de insegurança e pelo medo. Já para os pobres, há muito acometidos
pelas diversas formas de violência, as violações de direitos têm sido cada vez mais
frequentes, aprofundadas por formas truculentas de repressão direcionadas às
favelas e periferias cariocas. Isso pode ser comprovado pela atuação militarizada
imposta sobre tais espaços a partir da Intervenção Federal no Estado do Rio de
Janeiro, iniciada em fevereiro de 2018112.

111

No original: (...) lo que se da en llamar incivismo no es otra cosa que la afloración de realidades
sociales que se niegan a esconderse, al tiempo que confirmación de que el desorden social o la
creatividad humana no han sido todavía derrotados por los convencionalismos de la “buena
educación” burguesa.
112
Ao usar recurso inédito desde a implementação da Constituição Federal de 1988, o então
presidente, Michel Temer, implementou tal medida de caráter excepcional, que suprimiu
temporariamente a autonomia assegurada ao Estado do Rio de Janeiro, passando a responsabilidade
sobre a segurança pública para o governo federal, representado pelo general do Exército, Walter
Souza Braga Netto, nomeado interventor.
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3.4 A NOVA ORDEM NAS FAVELAS DO RIO DE JANEIRO

A consolidação no imaginário social de favelas como partes anômalas da
cidade, onde impera a desordem, as ilegalidades e o crime, alimenta processos de
exclusão socioespacial que naturalizam a vida de privações (de direitos, de acesso a
infraestruturas básicas, de serviços, de oportunidades etc.) experimentada por
grande parte da população pobre moradora da cidade do Rio de Janeiro. Apesar da
proximidade física entre favelas e bairros nobres da cidade ser uma característica
peculiar de sua paisagem urbana, o abismo social consolidado durante os anos
revela as marcas de um processo de desenvolvimento urbano seletivo e desigual,
somado à omissão, ou quando muito, à falta de abrangência das políticas públicas
adotadas, incapazes de integrar as favelas no tecido urbano dito formal, bem como
prover condições dignas de vida e de moradia para um grande contingente
populacional. Fato é, que apesar do histórico de exclusão e das tentativas de
erradicação operadas em diversos governos, a favela resistiu e se consolidou, com
seus problemas e virtudes.
Mesmo sendo identificadas algumas mudanças de percepção, com
repercussões em políticas urbanas e busca por uma melhor compreensão do
espaço favelado enquanto fenômeno urbano, suas representações negativas têm
predominado no imaginário social, carregadas de preconceitos e de reduções, onde
a imprensa vem cumprindo durante os anos um papel de produtor de verdades, por
meio de estratégias discursivas em congruência com as ações do poder público, na
busca pelo convencimento em relação às políticas de contenção das favelas.
Tendo em vista a perspectiva de mudança nos rumos de desenvolvimento
do Rio de Janeiro, impulsionada pela prerrogativa dos megaeventos esportivos, a
visão consolidada sobre as favelas representava a antinomia da cidade ordeira e
pacífica que se pretendia mostrar ao mundo. A favela representava assim, um ponto
frágil a ser considerado pelo projeto empresarial de cidade, e controlar tais espaços
foi considerado como um elemento-chave para a construção de uma imagem
positiva do Rio de Janeiro. Estavam em jogo os interesses dos investidores, a
atração de turistas e a acomodação social das classes médias e altas da cidade,
temerosas e desejosas por mudanças. Como lidar, então, com tais espaços? Para
tanto, um conjunto de programas e ações foi lançado pelo governo estadual e
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municipal (com apoio do governo federal, é bom que se diga), a fim de controlar e
domesticar determinadas favelas da cidade e seus moradores, na tentativa de
apresentar uma aparência renovada e sem conflitos de tais localidades, assim como
de seus entornos.
Nesta seção se pretende discutir os recentes projetos de segurança pública
e ordenamento urbanístico propostos para as favelas do Rio de Janeiro, no intuito de
compreender tais programas em perspectiva ampliada, como parte do pacote de
transformações experimentadas pela cidade em virtude do planejamento de cunho
neoliberal movido pelos megaeventos. Além disso, busca-se identificar outras ações
que se somaram a tais políticas públicas, como tentativas de conter as favelas e
invisibilizar a pobreza na cidade.
Cabe destacar que a abordagem proposta para a avaliação das
transformações nas favelas da cidade não está centrada no debate sobre a
segurança pública, tema complexo para o qual tem sido desenvolvido estudos
especializados. O que interessa a esta pesquisa é avaliar as novas ações e políticas
públicas para as favelas de forma conjunta, identificando suas repercussões sobre o
espaço urbano e sobre seus moradores, como propiciadoras de novas formas de
urbanidade e sociabilidade condizentes com o projeto de Cidade Olímpica.

A montagem de uma nova política de segurança

Tendo em vista as perspectivas de inserção do Rio de Janeiro nos fluxos
econômicos globais e a iminência de sediar grandes eventos esportivos, o então
governador Sérgio Cabral (2007-2010, 2011-2014) assumiu a temática da segurança
pública como pauta prioritária de sua gestão. No início de 2007 Cabral e seu
Secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, visitaram a Colômbia, com
o intuito de conhecer as políticas de segurança implantadas em Medellín e Bogotá,
movidas pela ideia de “segurança pública com cidadania” e vinculadas à redução
das taxas de homicídios naquelas cidades (TARDÁGUILA, 2010). Saíram com uma
receita de ocupação militar maciça de favelas combinada a obras e melhorias
públicas. Em junho do mesmo ano, foi ordenado o cerco ao complexo de favelas do
Alemão, tido como um dos mais perigosos da cidade, com cerca de 1.300 homens
de forças policiais estaduais e federais, como parte do esquema de segurança para
os Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Assim como outras, essa operação foi marcada
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pela violência, com a morte de pelo menos 19 pessoas e inúmeros casos de
violação de direitos (FREEMAN, 2012). Além do cerco, o Complexo começou a
receber obras do PAC das Favelas (assim como a Rocinha, Manguinhos e
Cantagalo), tendo recebido posteriormente um teleférico aos moldes do sistema de
Medellín.
Também em 2007 a cidade do Rio de Janeiro foi eleita como uma das
principais cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, fato que deu seguimento às
políticas de controle para as favelas e que foi reafirmado em 2009, com a escolha da
cidade para sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Em 19 de dezembro de 2008 o
governo estadual inaugurou o programa de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP),
no morro Santa Marta, em Botafogo, apontando um caminho diferente para as
políticas de segurança pública:
“Quando assumimos o Governo, em 2007, sabíamos que um dos nossos
maiores desafios seria a Segurança Pública. Criamos a UPP, cujo principal
objetivo é combater facções criminosas e devolver à população a paz e a
segurança”. Sergio Cabral
“As UPPs vieram para ficar. Vamos chegar a 40 Unidades até 2014. Não é
só um projeto de segurança, é uma política de Estado, de valorização da
vida e de geração de esperança para o povo carioca e fluminense”. José
Mariano Beltrame113.

No plano legal, segundo Cano et al. (2012), a estrutura normativa que regula
as UPPs é bastante “enxuta”, composta apenas por decretos: Decreto-lei nº
41.650/2009, que criou o programa; Decreto-lei nº 41.653/2009; e Decreto-lei nº
42.787/2011, o único que avança minimamente na definição da estrutura, nos
objetivos e na organização do programa. Na prática, como indicam os autores, isso
quer dizer que o programa criado em finais de 2008 avançou de forma experimental
e pragmática, sem responder a um plano previamente estabelecido.
Dentre os objetivos contidos no artigo 1 do Decreto-lei nº 42.787/2011,
estão:
a) consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte influência da
criminalidade ostensivamente armada;
b) devolver à população local a paz e a tranquilidade públicas necessárias
ao exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto social
quanto econômico.
113

As falas do então governador e do secretário de segurança foram coletadas no site das UPPs
(http://www.upprj.com) em 24/02/2013. Em consulta recente ao site, essas informações não foram
encontradas.
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Como indicam Cano et al. (2012, p.19), somaram-se a esses objetivos outros
secundários, mencionados no decreto-lei ou em declarações públicas das
autoridades responsáveis, tais como: permitir a entrada ou a expansão dos serviços
públicos e privados nas favelas; aumentar a formalização das atividades econômicas
e dos serviços no local, bem como da vida dos moradores em geral; e contribuir para
maior inserção desses territórios e de seus habitantes no conjunto da cidade.
Assim, a proposta do programa de segurança diferiu da dinâmica anterior,
baseada em violentas incursões policiais e militares para enfrentamento dos
narcotraficantes, que resultavam em grande número de mortos e feridos. Sua
proposição não era o combate ao tráfico de drogas, mas a eliminação de sua
influência negativa sobre as favelas, além de tentar promover uma aproximação com
os moradores, a fim de romper a desconfiança habitual e buscar o fortalecimento de
políticas sociais nas favelas. Para tal, foi adotado o conceito de polícia de
proximidade, mediante a presença continuada de um contingente policial fixo,
composto pelos mesmos policiais, e uma abordagem mais amistosa:
Os policiais militares classificados nas unidades de polícia pacificadora
deverão ter formação especial, com ênfase em Direitos Humanos e na
doutrina de Polícia Comunitária, e os soldados deverão, obrigatoriamente,
ser policiais militares recém-formados (Decreto-lei 42.787/2011, Art 6º, §
2º).

A partir dessa perspectiva de ocupação e policiamento das favelas, o
programa avançou sobre porções da cidade e apresentou números positivos em
seus anos iniciais, referentes à redução dos tiroteios114, roubos, assim como no
número de homicídios, tanto nas favelas ocupadas como em seus entornos. O
estudo coordenado por Ignacio Cano (2012) mostra que as favelas com UPP
experimentaram uma redução de quase 75% no número de mortes violentas. Tais
números indicavam uma nova perspectiva para a redução do quadro de violência na
cidade115. Os “novos ventos” da segurança pública geraram entusiasmo na opinião

“Com UPP, PM deixou de disparar 100.400 tiros”. O Globo, 24/03/2013, Capa. Acervo
ArqViol/UFF.
115
Não se pode esquecer que ao mesmo tempo em que os números da criminalidade violenta tiveram
tendências a uma redução, os crimes não letais (lesões, ameaças, estupros) e os crimes não
violentos contra a propriedade (furtos) experimentaram um aumento significativo nas favelas
ocupadas. O registro de desaparecimentos também subiu com a implantação do projeto (CANO e
114
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pública, confiança de parte dos moradores em morros “pacificados” e foi assunto
comentado com frequência pela mídia:

O Globo, 04/07/2010 – acervo ArqViol/UFF.

O Globo, 28/09/2010, p.24 – acervo ArqViol/UFF.

No Réveillon de 2010 a capa do jornal o Globo deu destaque à queima dos
fogos de Copacabana vista do alto do Pavão-Pavãozinho (Fig. 13):

Figura 13: A política de “pacificação” no centro da narrativa discursiva.
Fonte: O Globo, 01/01/2010, capa.
RIBEIRO, 2014, p.133). Tal fato pode ter ocorrido em decorrência das subnotificações de casos
anteriores e que passaram a ser reportados à polícia, assim como pela própria dinâmica de
intimidação antes imposta pelo tráfico.
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A política de pacificação no centro da narrativa utilizada para a cobertura de um dos
maiores eventos promovidos na cidade é um fato simbólico, que demonstra o
momento de euforia vivenciado a partir do projeto, além de destacar outras leituras
possíveis para as favelas, transformadas em locais de turismo, conforme será
abordado mais adiante.
É importante destacar o forte investimento em comunicação adotado pela
Secretaria de Segurança como estratégia para a legitimação da UPP. Sob a
liderança de Dirceu Viana, que chefiou a equipe de jornalistas da Secretaria, foi
realizada com os comandantes das UPPs uma preparação para a comunicação com
a imprensa (media traning), além da criação do site sobre o programa em português
e inglês e uma conta no Twitter, para divulgação dos êxitos do programa. Beltrame,
então secretário, foi orientado a comunicar-se frequentemente com a imprensa,
participou de almoços e concedeu entrevistas, buscando estabelecer uma narrativa
convincente sobre as ações implantadas (TARDÁGUILA, 2010). Eram também
monitoradas diariamente as publicações favoráveis e desfavoráveis ao programa,
balanço que até mais ou menos 2013 foi favorável às UPPs, assim como os
números por elas produzidos. Tornar evidente essa costura entre os órgãos oficiais
de comunicação e a imprensa é fato relevante para compreender como o programa
se desenrolou e sob qual base de legitimação.

A geografia da “pacificação”

No processo de montagem da UPP, a direção apontada pelos comandos
oficiais foi a de ocupação inicial de favelas menores e mais facilmente controláveis,
como uma espécie de teste para os grandes “enfrentamentos” em complexos como
o Alemão e a Maré, onde estariam reunidos traficantes locais e de favelas já
ocupadas pela força de “pacificação” (TADÁRGUILA, 2010). Essa “aposta” visou
também gerar confiança quanto à eficácia do programa, reforçando a necessidade
de avanço para outras favelas da cidade. A queda em alguns índices de violência e
a proposta diferenciada conquistou boa parte da opinião pública e foi amplamente
divulgada e discutida pela imprensa nacional e internacional. Os indícios apontavam,
finalmente, para novos caminhos na área de segurança, a reboque do grande
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projeto de reestruturação em curso na cidade. A UPP se tornou uma espécie de
vitrine da política de segurança pública implantada pelo Estado do Rio de Janeiro,
que rendeu, inclusive, frutos políticos ao então governador, reeleito em 2010116. O
investimento simbólico no projeto foi essencial para o processo de ajuste da imagem
da cidade, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança.
O programa atingiu seu número máximo de unidades em 2014, com 38
UPPs instaladas: 8 na Zona Sul, 23 na Zona Norte, 3 na Zona Oeste, 3 no Centro e
1 na Baixada Fluminense, a única fora do município do Rio de Janeiro.
A despeito das justificativas operacionais, conforme o programa foi
avançando sobre a cidade, ficaram evidentes as intenções dos agentes públicos (e
privados) quanto aos rumos da política de segurança. A localização das UPPs
implantadas mostrou uma conexão direta com as demandas de transformações
urbanas para os megaeventos esportivos (Cf. Mapa 1). Logo de início se buscou
priorizar a instalação de unidades em favelas da Zona Sul, área ocupada pelas
classes média e alta e de grande potencial turístico; da região da Tijuca, onde está
localizado o estádio Maracanã; e da região central e portuária, centro histórico e
financeiro da capital, onde se concentram atividades comerciais e de serviços, além
de ter sido alvo de um grande projeto de revitalização. Seguindo essa marcha de
ocupações, outras favelas da Zona Norte foram contempladas com UPPs, tendo em
vista a proximidade com vias expressas importantes, como a Linha Vermelha e a
Avenida Brasil, utilizadas para os acessos a equipamentos olímpicos e ao aeroporto
internacional. Formou-se assim, um cinturão de segurança no entorno dos
equipamentos esportivos, áreas de potencial turístico e de interesse imobiliário, cuja
prioridade das intervenções se deu tanto do ponto de vista da concentração espacial
das unidades quanto na ordem cronológica em que foram implantadas (CANO e
RIBEIRO, 2014; BRITO e OLIVEIRA, 2013a, 2013b).
Segundo Saborio (2018) as críticas quanto à localização de UPPs em áreas
próximas a equipamentos esportivos e zonas nobres foram rebatidas pelas
autoridades com cinco casos que estão fora de tal zona: Cidade de Deus, Batam,
Complexo do Alemão, Vila Kennedy e Mangueirinha. Para o autor, tais exemplos
respondem à contenção da violência visível pela opinião pública. No caso da Cidade
de Deus, localizada nas proximidades da principal região Olímpica, a Barra da
Cf. “Boa de segurança e de urna: UPP leva Cabral a ter o dobro do número de votos em áreas
pacificadas em comparação com 2006”. O Globo, 17/10/2010, p.18 – Acervo ArqViol/UFF.
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Tijuca, forças policiais já ocupavam a favela após uma onda de violência que
também atingiu os bairros do entorno; assim a implantação da UPP foi levada a
cabo, além do fato de minimizar a percepção de violência projetada pelo filme
“Cidade de Deus”, dirigido por Fernando Meirelles. No Jardim Batan, favela
dominada por milicianos e que também já estava ocupada por policiais, a
implantação da UPP se deu como resposta à captura e tortura de um grupo de
jornalistas que foram documentar as atividades ilegais dos bandos locais em 2008,
de forma a tranquilizar a opinião pública. No Alemão implantou-se uma UPP a partir
de uma ocupação militar dantesca em resposta às ações de protestos da facção
Comando Vermelho contra as UPPs, já que a maioria de favelas ocupadas pelo
programa estavam sob seu comando anteriormente. Na Mangueirinha, única favela
localizada fora do município do Rio de Janeiro, a instalação de uma UPP se deu
após o caso do “massacre da Chatuba”, onde 6 jovens confundidos com traficantes
de bandas rivais foram torturados e assassinados de forma brutal, fato que gerou
comoção nacional. E na Vila Kennedy, a implantação da UPP foi resultado de uma
disputa feroz entre traficantes rivais, que tomou as páginas dos jornais. Assim, para
o autor supracitado, ficou clara a mensagem de que a cada conflito armado que
aumentasse a visibilidade da violência na cidade seria implantada uma nova UPP.
O processo de aplicação do programa não foi, portanto, definido a partir de
estudos e critérios claros, mas mediante uma lógica de produção do espaço
correspondente ao atual ciclo de neoliberalização, no qual é possível identificar um
caráter altamente seletivo na aplicação de tal programa de segurança pública, assim
como também foram predominantemente seletivas as intervenções e melhorias em
frações específicas da cidade do Rio de Janeiro.
Ficaram em segundo plano áreas pobres e periféricas da cidade, como a
Zona Oeste, e do estado, como a Baixada Fluminense, onde a incidência de crimes
violentos é alta (CANO et al., 2012). Foi possível identificar, inclusive, um processo
de redistribuição de grupos criminosos pelo Estado e mesmo em cidades de estados
vizinhos ao Rio de Janeiro, com a entrada de traficantes dispersos pelas UPPs em
tais localidades117. Assim, a violência foi critério secundário na implantação de tal
política de segurança, face aos ganhos políticos, econômicos e simbólicos a ela
vinculados. Outro indicativo desse fenômeno pode ser ilustrado pela presença das
Cf. “‘Bandidagem que nem barata: se espalha para interior’. Secretário fala de migração do
tráfico”. O Globo, 15/03/2012, p.19 – Acervo ArqViol/UFF.
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milícias em favelas e porções urbanas “favelizadas” da cidade dita formal, cujo
índice de homicídios é maior do que em outras partes da cidade. No entanto, a única
UPP que tocou nas milícias foi a do Jardim Batan, na Zona Oeste, mesmo assim por
outras razões (BRITO E OLIVEIRA, 2013b).
Como indicam Cano e Ribeiro (2014, p.124), esta seletividade é fato
relevante, pois apesar da proposta da UPP ter sido colocada como uma alternativa
ao paradigma tradicional das políticas de segurança, ela não significou a superação
do modelo antigo, perpetuando as práticas de enfrentamento ao tráfico e o uso
excessivo da força contra os moradores, com poucos avanços em termos de
benefícios sociais.

Militarização como regra, favela como lugar de exceção
Apesar de sua proposta inovadora, o programa de Unidade de Polícia
Pacificadora apresentou inúmeras contradições. Do ponto de vista simbólico,
Machado da Silva (2010a, 2014) argumenta que a retórica militarizada e a
linguagem da violência estão presentes já no nome do programa, pois só faz sentido
falar em paz, em pacificação, se a alternativa for o enfrentamento a uma guerra.
A metáfora da “guerra ao crime” presente no debate sobre a favela, assim
como outros termos bélicos veiculados, serviram como impulso para as operações
militares da década de 1990, como forma de legitimação da violência repressiva. O
reforço à lógica da guerra e à necessidade de estabelecer o combate ficou claro na
fala do então governador desde o início de seu governo: “Isso é uma guerra. É uma
guerra e guerra tem de ser enfrentada como guerra. Direitos humanos devem ser
respeitados sempre, é nossa filosofia. Mas isso é uma guerra” (Sérgio Cabral, 11 de
novembro de 2007)118.
O programa de Unidade de Polícia Pacificadora representou uma
reorientação nas políticas de segurança e nos discursos oficiais, marcados até então
pela hiperagressividade, porém sem perder sua relação com a linguagem da
violência e da guerra. Sua primeira intenção expressa foi a de levar a “paz” para
depois estender serviços e direitos às favelas e seus moradores (MACHADO DA
SILVA, 2010a, 2010b; GROSSI, 2015).
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In: BRITO et al., 2013, p.215.
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Tendo em vista a redução dos números relativos à criminalidade na cidade
durante os anos iniciais do programa, a imprensa acolheu a UPP com certa euforia,
legitimando e incentivando suas ações. Através dessa imagem veiculada,
população, mídia e Estado se somaram nos anseios pela ordem pública e aqueles
que não se encaixassem nessa “ordem” deveriam ser enquadrados dentro do
processo de transformação da cidade, o que justificou a ocupação de favelas por
policiais e pelas Forças Armadas.
Cabe lembrar que a leitura da favela como lugar da desordem e da guerra
urbana é uma representação reproduzida pelos discursos oficiais e pela
exacerbação das notícias divulgadas. Opera, nesse sentido, aquilo que Bourdieu
(1992, 1989) classifica como violência simbólica, a partir da produção dos discursos
da favela como reduto da violência e do crime, que tornam legítimas e naturalizam a
regulação social em tais territórios sob o auspício das armas. Com a UPP, houve
uma troca de traficantes por policiais armados.
A naturalização do controle militarizado e da linguagem da violência como
fator inerente às favelas fica evidente na apropriação de símbolos e armas como
objeto de representação e de consumo turístico nas favelas ocupadas. Na matéria
“Turistas visitam Alemão e tiram fotos com tanques”, publicada pelo jornal o Globo
(Fig. 14), a ressemantização de um equipamento bélico como monumento, símbolo
da “reconquista” desse território e, portanto, merecedor de um clique, instituem que
a dinâmica de vida em tais localidades opera por meio de uma lógica de exceção,
normalizada.

Figura 14: A naturalização e espacialização da linguagem da violência
Fonte: O Globo, 05/12/2010, p.33 – acervo ArqViol/UFF
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Segundo Brito e Oliveira (2013b), a partir do controle territorial policial-militar,
a UPP promoveu o contrário do discurso de recuperação para o “Estado de Direito”
de territórios sob controle do “crime organizado”. Toques de recolher, checkpoints,
revistas arbitrárias, intervenção policial em atividades culturais e manifestações
foram elementos constantes no dia-a-dia de moradores dos entornos de UPPs,
elementos que segundo os autores não caracterizam o Estado de Direito, mas sim a
suspensão de direitos civis básicos para garantir a ideia imperante de ordem.
Assim, a UPP oficializou no cotidiano dos favelados o Estado de Exceção
(AGAMBEN, 2004).
Além da ocupação militar permanente de policiais no controle das favelas
“pacificadas”, as megaoperações articuladas junto à presença das Forças Armadas
foram reeditadas no “novo” plano de segurança. Em 2010 a Vila Cruzeiro e o
Complexo do Alemão, grande conjunto de favelas considerado difícil de ser
controlado, foram ocupadas pelo Exército em estratégia de atuação conjunta com a
polícia, que se tornou modelo para o controle de outras favelas. Brito et al. (2013a)
lembram que as incursões militares na Vila Cruzeiro e no Alemão utilizaram da
experiência de intervenção militar brasileira no Haiti, considerada como uma
oportunidade para preparar as Forças Armadas para os conflitos urbanos, de modo
a garantir a lei e a ordem.

Esse fato expressa uma “confusão tendencial de

‘violência bélica’ com exercício do ‘poder de polícia’, isto é, a normalização e a
normatização de incursões bélicas como ‘operações de polícia’ e a normalização e
normatização de operações de polícia como ‘incursões bélicas’” (BRITO et al.
2013a, p.221).
Na dissipação dos termos dessa guerra moderna, assentado em Estados em
situação de beligerância, os civis deixaram de ser as vítimas para se tornarem os
alvos das operações militares (BRITO et al., 2013a, p.223), como pode ser visto nas
favelas do Rio de Janeiro. As “batalhas” travadas contra o “crime organizado”
estabeleceram uma verdadeira guerra entre o bem e o mal, entre o Estado e o
favelado/criminoso, que torna legítima toda ordem de intervenções (SOUZA, 2012).
Como indica Souza Santos, (2009) a lógica sacrificial é utilizada na defesa dessa
guerra para promover a “paz”, cujo horror e a violência, geralmente praticados contra
a população pobre e negra, são tratados como efeito colateral inerente ao combate,
justificando, junto à imprensa, um modelo de atuação repressiva. Isso fica claro na
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entrevista à Revista Veja do então Secretário de Segurança Pública, José Mariano
Beltrame:
“O Rio chegou a um ponto que infelizmente exige sacrifícios. Sei que isso é
difícil de aceitar, mas, para acabarmos com o poder de fogo dos bandidos,
vidas vão ser dizimadas. (...) É uma guerra, e numa guerra há feridos e
mortos” (José Mariano Beltrame).119

O episódio da ocupação do Alemão e da Vila Cruzeiro apresentou outro
aspecto interessante. Como apontado por Souza (2012) houve uma mudança no
padrão de cobertura dos veículos de comunicação, em especial as organizações
Globo, passando da exploração da criminalidade violenta para à exaltação da
ocupação do complexo de favelas. “O Dia D da guerra ao tráfico”. Esse foi o título da
capa do jornal O Globo de 26 de novembro de 2010, acompanhada de fotos de
tanques de guerra e traficantes em fuga. A cobertura espetacular e a narrativa
construída, apontando a vitória do bem, revelaram um padrão de jornalismo em
simbiose com as ações do Estado120, como forma de controle da violência e do
pânico entre os “cidadãos de bem”. Como bodes expiatórios das ações, mais uma
vez estavam os favelados.
A visão positiva em relação às UPP foi mudando à medida que o programa
foi demonstrando suas fragilidades, tendo em vista a viabilidade da proposta (que
demandava grande contingente policial), a forma de atuação policial, o retorno de
traficantes para algumas favelas e o aumento dos confrontos entre traficantes e
entre esses e policiais, o que recolocou a questão da violência no centro dos
debates e dos noticiários. Já em 2014, pesquisa do Datafolha apontava a
insatisfação com o programa de cerca de 70% dos cariocas entrevistados, mas com
ampla defesa de sua continuidade121.
Apesar da narrativa oficial de adoção de um novo modelo de policiamento
para as favelas, os relatos feitos por moradores alertaram para a truculência das
ações policiais, marcadas em muitos momentos pelo abuso de autoridade e por uma
119

Entrevista concedida à Revista Veja, publicada em 31/10/2007 (apud Ribeiro et al., 2008).
O amparo desse veículo de mídia às ações do Estado pode ser identificado na representação do
cotidiano “pacificado” do Complexo do Alemão pela novela “Salve Jorge”, exibida entre outubro de
2012 e maio de 2013 pela Rede Globo em seu horário nobre. As telenovelas são meios de
entretenimento de boa parte da população brasileira, responsáveis por difundir modos de vida e
formar opinião (GROSSI, 2013).
121
Cf. “No Rio, 70% dos moradores querem mudanças nas UPPs. Pesquisa do Datafolha mostra
insatisfação com projeto, mas só 9% acham que ele deveria acabar”, Folha de São Paulo,
25/08/2014.
120
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atuação violenta. Tais casos foram relatados como eventos episódicos pela grande
mídia122, porém deixavam claro a falácia da criação de uma nova cultura policial. As
tropas deram sinais de continuidade das formas de repressão violenta contra os
pobres praticadas anteriormente, com agentes mal treinados e mal pagos, também
expostos ao confronto contra traficantes123.
Na prática, as atualizações das políticas de segurança pública adotadas no
Rio, empenhadas na lógica da “guerra às drogas”, continuavam impregnadas de um
racismo institucional contra a população pobre, não branca e favelada. Em diversas
oportunidades os discursos do governador Sérgio Cabral demonstraram seu caráter
eugenista, ao associar criminalidade, pobreza e medidas para a limpeza social
(RIBEIRO et al., 2008), defendendo, por exemplo, a legalização do aborto como
forma de conter a violência no Rio de Janeiro:
"Tem tudo a ver com violência. Você pega o número de filhos por mãe na
Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Méier e Copacabana, é padrão sueco.
Agora, pega na Rocinha. É padrão Zâmbia, Gabão. Isso é uma fábrica de
produzir marginal" (Entrevista ao G1, 25/10/2007)124.

Tais estratégias discursivas promovem uma aceitação da necessidade de
políticas de contenção das favelas e reforçam a criminalização da pobreza.
Concretizadas por meio das UPP, a militarização da segurança pública na cidade se
revelou como dispositivos para efetivar o controle e a limpeza social nas favelas
(FERRAZ et al., 2013).
Nos grandes movimentos de protestos de junho de 2013, que englobavam
pautas diversas, a começar pela reivindicação contra o aumento do valor das
passagens de transportes público e passando por temas como corrupção, saúde,
educação, gastos com equipamentos para megaeventos esportivos e outros,
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Foram reportados casos como o da morte de Hélio Barreira, baleado por um Cabo do Bope, que
confundiu a furadeira utilizada pelo morador com um fuzil (“PM do Bope é indiciado por homicídio
doloso”, O Globo, 29/07/2010, p.17); a investigação do caso de tortura a um rapaz da Vila Cruzeiro,
amarrado em uma árvore e agredido (“Militares são acusados de tortura”, O Globo, 12/03/2012, p.13),
dentre outros. Mas pode-se dizer que até aquele momento a retórica adotada era a do “mal
necessário”.
123
Com o retorno de traficantes para suas favelas de origem e a dificuldade em controlar tais
localidades, foram recorrentes os conflitos em áreas pacificadas, culminando na morte de centenas
de policiais.
124
“Cabral defende aborto contra violência no Rio de Janeiro. Governador do Rio evoca livro de
americanos
que
defendem
a
tese”.
G1,
25/10/2007.
Disponível
em:
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL155710-5601,00CABRAL+DEFENDE+ABORTO+CONTRA+VIOLENCIA+NO+RIO+DE+JANEIRO.html. Acesso em
17/02/2019.
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eclodiram também protestos contra a violência e truculência policial em áreas de
UPPs. Mas é possível afirmar que foi a partir do sumiço do pedreiro Amarildo de
Souza, levado para averiguação no dia 14 de julho de 2013 por policias da UPP
Rocinha, que o sinal de alerta para a ação abusiva de policias em áreas
“pacificadas” foi acionado125. O episódio culminou em uma série de protestos entre
moradores da favela e outros segmentos sociais, documentados pela mídia
autônoma (através de blogs, Facebook e grupos como a Mídia Ninja). Colocou-se
em relevo o aumento na taxa de desaparecidos após a instalação das UPPs (cerca
de 92% em inícios de 2014)126 e dos duvidosos autos de resistência127 (ou como
passaram a ser denominados “homicídios decorrentes de oposição à intervenção
policial”), fatos que tornaram evidente a exposição dos moradores de favelas
ocupadas, nesse e em tantos outros casos não divulgados. A partir daí a imprensa
começou a tecer críticas mais contundentes à política de “pacificação”.
Por outro lado, a efetiva realização de políticas sociais e a entrada de
serviços se mostraram escassas. Faltaram ações de outros órgãos estaduais e
municipais, como saneamento, urbanização, iluminação, além de equipamentos na
área de saúde e educação. Dito isto, por meio do programa, os poderes públicos
cuidaram, uma vez mais, de tratar as favelas como problema policial, omitindo-se do
enfrentamento das condições de precariedade econômica e social vivenciada por
boa parcela da população pobre do Rio de Janeiro. O relato do jornalista e morador
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O caso Amarildo se destaca pela projeção que recebeu, pondo em xeque a política de Unidades
Pacificadoras. Porém, cabe ressaltar que a implantação do programa sempre foi marcada por uma
relação conflituosa. No que se refere aos moradores, a desconfiança quanto à nova politica sempre
esteve presente. Quanto à Polícia Militar, a UPP representou uma ruptura no que diz respeito às
práticas precedentes utilizadas pelas corporações em sua atuação nas favelas (Cf. NOGUEIRA,
2013). Antigos coronéis tiveram sua autoridade destituída. Práticas tais como trocas de favores e
coações adotadas por policiais também foram afetadas, gerando descontentamentos. Com a nova
proposta de policiamento para determinadas favelas e a contratação de novos policiais, ocorreu uma
dispersão do modelo repressivo para outras partes da cidade e da região metropolitana do Rio de
Janeiro, com o deslocamento das tropas mais antigas.
126
Esse número foi obtido na reportagem “UPP: os cinco motivos que levaram à falência o maior
projeto do governo Cabral”, publicada pela Revista Fórum em 12/02/2014. Disponível em:
https://www.revistaforum.com.br/upp-os-cinco-motivos-que-levaram-a-falencia-o-maior-projeto-dogoverno-cabral/. Acesso em: 09/02/2019.
127
A resistência seguida de morte é caracterizada pela aplicação de um excludente de ilicitude, onde
o policial estaria agindo em legítima defesa. Segundo o Dossiê Megaeventos e Violação dos Direitos
Humanos no Rio de Janeiro (COMITÊ POPULAR, 2015), os autos de resistência são usados para
maquiar a morte de pessoas pobres, em sua maioria negros, nas favelas e periferias da cidade. Com
base em dados do Instituto no Segurança Pública (ISP), o documento destaca que de 2012 para
2013 o número de autos de resistência subiu de 381 para 416 no estado, subindo novamente para
584, em 2014, e para 349 mortes na primeira metade de 2015.
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do Morro Santa Marta, Thiago Firmino, evidencia a situação dez anos após a
implantação do programa, naquela que foi considerada como UPP modelo:
"A gente hoje não tem água direito, a luz acaba sempre, o saneamento
básico não tem, esgoto não tem, as casas das famílias que era para ser
entregue não tem". "Cadê as políticas públicas? Só veio a polícia. O
restante das promessas se arrastam para serem cumpridas” (G1,
18/12/2018).128

Diante da perspectiva de redesenho neoliberal da cidade do Rio de Janeiro,
a UPP foi peça-chave na promoção da sensação de segurança, “pacificando” a
opinião pública e consolidando o processo de transformações urbanas. Para as
favelas, o tratamento escolhido, mais uma vez, foi o controle repressivo dos espaços
e de seus moradores, abdicando da tarefa de promover a integração social mediada
por direitos universais para dedicar atenção e recursos para aos grandes eventos e
processos nele envolvidos.

Domesticação social
A atuação policial no controle das favelas “pacificadas” não se resumiu à
vigilância armada dos territórios ocupados, mas passou a interferir de forma direta
no cotidiano dos moradores. Em alguns contextos, policiais acabaram por assumir
uma função de agentes político-administrativos, atuando na resolução de pequenos
problemas cotidianos (como briga entre vizinhos)129 e na mediação para o acesso a
outras instituições e serviços públicos (MACHADO DA SILVA, 2010). Foram
assumidas demandas não vinculadas à segurança, como o recolhimento de lixo, o
abastecimento de energia elétrica e obras básicas de infraestrutura130, além da
articulação para instalação de equipamentos de saúde, educação e outros.
É possível notar um investimento simbólico no processo de aproximação
entre policiais e moradores, superdimensionados pelos meios de comunicação.
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Guerreira, Chico. Dez anos de UPP: Santa Marta, a primeira comunidade a ter exemplo mais
duradouro de pacificação. G1, 18/12/2018. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/noticia/2018/12/18/dez-anos-de-upp-santa-marta-a-primeira-comunidade-a-ter-exemplo-maisduradouro-de-pacificacao.ghtml. Acesso em 10/02/2019.
129
Cf. “Com fuga do tráfico, PM só se ocupa com briga entre vizinhos”. Folha de São Paulo,
19/12/2010. Acervo ArqViol/UFF.
130
“UPP muito além do policiamento. População apela à polícia pacificadora para resolver problemas
cotidianos”. O Globo, 15/06/2010, p.16. Acervo ArqViol/UFF.
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Ações como a realização de almoços dançantes para idosos, promoção de festas
em datas comemorativas, desenvolvimento de projetos esportivos, oficinas
comunitárias etc., foram divulgadas com frequência nos informativos produzidos pelo
site da UPP (UPP Acontece131), como forma de pacificação discursiva de possíveis
conflitos sociais e urbanos (SÁNCHEZ, et al., 2016a).
O protagonismo assumido pelos policiais no direcionamento da vida nas
favelas “pacificadas” atuou também na contenção de costumes, práticas e atividades
consideradas inadequadas. Nas primeiras 12 favelas ocupadas por UPPs os bailes
funk foram suspensos, por serem considerados como ambientes de apologia ao
tráfico132. Assim como o funk, outras festas e formas de entretenimento chegaram a
ser restritas, como o pagode na Rocinha133, cuja ocorrência passou a exigir
autorização prévia dos comandos militares, com a definição de normas e horários
para a realização (a Resolução nº 13/2007, da Secretaria de Estado e de Segurança
foi criada para a regulamentação de eventos artísticos, sociais e desportivos em
área de favelas). Da mesma forma, houve uma regulação de festas particulares, do
horário de funcionamento de bares locais e no próprio direito de ir e vir, com a
imposição de toques de recolher. É possível identificar uma tentativa de
domesticação da população favelada através do controle do cotidiano e do
estabelecimento de regras de conduta que tentaram inibir as representações
culturais locais e que, ao fazê-lo, acabaram por invadir a privacidade dos moradores,
violentar suas práticas de urbanidade e vida social (SÁNCHEZ, et al., 2016a).
Nesse sentido, buscou-se introduzir um novo padrão de sociabilidade e
urbanidade nas favelas “pacificadas”, por meio da inserção de alguns códigos de
sociabilidade urbana e práticas reconhecidas entre as classes médias, tais como: a
realização de bailes de debutantes no Museu Histórico Nacional134, contando com a
presença de oficiais da polícia e atores da Globo; visitas ao Teatro Municipal135, ao
Pão de Açúcar136, ao Maracanã137 e outros pontos turísticos da cidade; o ensino de
131

Cf. http://www.upprj.com/index.php/acontece. Acesso em 18/02/2019.
“Bailes funk pós-UPP tem polícia na porta”. Folha de São Paulo, 30/08/2010. Acervo ArqViol/UFF.
133
Cf. “Proibição de pagode provoca polêmica na Rocinha pacificada. Associação comunitária pedirá
liberação ao comandante da UPP”. O Globo, 22/09/2013, p.21 – Acervo ArqViol/UFF.
134
Cf. “Valsa da UPP conquista corações de jovens de comunidades do Rio. Meninas de 36 áreas
pacificadas realizam o sonho de uma festa de debutante à moda antiga”. O Globo, 20/12/2013.
135
Cf. “Uma noite em grande estilo. Com ajuda de UPP e roupas de gala, moradoras do Morro da
Providência assistem pela primeira vez a um espetáculo de música clássica no Teatro Municipal”. O
Globo, 08/06/2015.
136
“UPP do Morro da Providência leva 40 moradoras para conhecerem o Pão de Açúcar”. O Globo,
08/03/2015.
132
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música erudita138, entre outras ações. Tais eventos promovidos pelas UPPs, alguns
em parceria com atores privados, receberam destaque na grande mídia, em
particular nas organizações Globo, por meio de suas publicações impressas, digitais
e na rede aberta de TV. A partir de tais ações os policiais foram transformados em
agentes civilizadores (SÁNCHEZ, et al., 2016a).

Iniciativa privada e mercantilização das favelas

A Unidade de Polícia Pacificadora se consolidou a partir do alinhamento das
três esferas de governo (municipal, estadual e federal), cujo apoio se deu tanto no
plano discursivo como no seu financiamento direto ou de outros programas para as
favelas. Além do Estado do Rio, que assumiu a coordenação e a maior porcentagem
do financiamento das UPPs, a Prefeitura ajudou a custear a bonificação dada aos
policiais das unidades, assim como a criação da chamada UPP Social e do
programa Morar Carioca e o Governo Federal destinou recursos a obras de
infraestrutura e equipamentos urbanos por meio do PAC Favelas. Além disso, foi
inaugurado na área de segurança pública do Rio de Janeiro o modelo de
financiamento em parceria com a iniciativa privada, seguindo a mesma fórmula das
PPPs adotada no desenvolvimento empresarial da cidade.
Em 20 de agosto de 2010 o jornal O Globo trouxe em sua capa reportagem
intitulada: “CBF e empresas investem em UPPs”. O enunciado deixa claro o
interesse da iniciativa privada em investir na política de segurança e como tal, era
esperado que esse investimento trouxesse retornos para seus parceiros. O
empresário Eike Batista se comprometeu a investir anualmente 20 milhões de reais
nas UPPs até o ano de 2014, como indicado na mesma reportagem. Junto a ele
estiveram empresários, empresas e entidades privadas como a Odebrecht, a CBF, a
Light, o SENAI, o SEBRAE139, dentre outros. O número de parceiros cresceu com a
consolidação do projeto.

Cf. “Crianças de comunidades pacificadas visitam o Maracanã. Presente pelo dia dos pequenos foi
resultado de parceria entre governo do estado e concessionária que administra a arena”. O Globo,
12/10/2013.
138
Cf. “Pacificado e erudito. Projeto no Dona Marta ensina música clássica a 800 crianças e jovens de
favelas da Zona Sul”. O Globo, p.24, 31/05/2013. Acervo ArqViol/UFF.
139
Informações disponíveis em: http://www.upprj.com/index.php/parceiro. Acesso em 10/02/2019.
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É possível notar a convergência de interesses entre os agentes públicos e
parceiros privados nos processos decisórios para a implantação das UPPs,
privilegiando frações urbanas valorizadas e áreas vinculadas às obras e
equipamentos esportivos para a Copa do Mundo e as Olímpiadas, que colocaram tal
política de segurança como parte essencial do grande projeto de transformações
executado na cidade. O aumento da sensação de segurança e a tentativa de
ressignificação das favelas “pacificadas”, divulgados com insistência pelos órgãos de
imprensa oficiais e privados, surtiram efeitos no processo de valorização imobiliária
da cidade (em especial na Zona Sul e na Grande Tijuca, contempladas pelo cinturão
de segurança), esclarecendo os interesses de empresários e agentes ligados ao
ramo imobiliário em contribuir com tal política de segurança.
A valorização imobiliária atingiu também as favelas com UPPs. O aumento
do custo dos aluguéis, junto ao aumento do custo de vida, passou a inviabilizar a
permanência de muitos moradores mais pobres nessas favelas, promovendo
grandes processos de deslocamentos populacionais140, geralmente para porções
periféricas e pouco infraestruturadas da cidade.
O processo de gentrificação alcançou não somente favelados, mas
moradores de bairros tradicionais, como os da Zona Sul141, que tiveram que buscar
alternativas mais baratas de habitação.
O mercado privado atuou sobre as favelas ditas pacificadas também de
outras formas. O processo de amansamento da pobreza em áreas ocupadas por
UPPs proporcionou uma nova perspectiva de leitura para o espaço favelado. Como
indicam Brito e Oliveira (2013b), sob o auspício das armas os moradores foram
“promovidos” à condição de consumidores de serviços, antes obtidos por vias
alternativas, os famosos “gatos”. Assim, ocorreu um processo de regularização no
fornecimento de energia elétrica, água, TV a cabo, internet, entre outros serviços,
medidas que tiveram impacto sobre o custo de vida nas favelas142. A Light,

Conferir a edição do jornal O Globo de 31/05/2010, p.19: “Imóveis em favelas com UPPs sobem
até 400%”. Nela são demonstrados exemplos de pessoas que tiveram que deixar casas e comércios
em favelas pacificadas.
141
Conferir a edição de O Globo de 27/10/213, capa e p.23: “A onda de gentrificação – Economia,
eventos e UPPs reinventam os bairros do Rio”. A narrativa adotada pela reportagem longe de apontar
os efeitos perversos promovidos pela gentrificação está concentrada no processo de transformações
econômicas, na requalificação urbana e na melhoria da segurança, encampando a onda de
valorização que tomou conta da cidade e que rendeu cifras generosas a seus investidores.
142
Conferir as reportagens do Jornal O Globo: “UPPs abrem caminho para a inclusão” e “UPPs
abrem caminho para serviços em favelas”, de 19/12/2010, p.2 e 19; “TV por assinatura para
140
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companhia responsável pelo abastecimento de energia elétrica do Rio de Janeiro,
promoveu uma caçada aos “gatos”, incentivando o uso racional da energia elétrica, a
aplicação de tarifas sociais e a distribuição de refrigeradores e lâmpadas
econômicas. Por trás de tais iniciativas estava a perspectiva de ampliação das
arrecadações, amparada em um discurso de acesso à cidadania por meio da
regularização de serviços:
O valor da cidadania começa a ser expresso em números no Morro Dona
Marta, em Botafogo. Depois de anos ligados a redes clandestinas de
energia, os moradores da favela estão pagando suas contas de luz em dia,
desde abril do ano passado, gerando uma arrecadação mensal de R$ 60
mil, segundo a Light. Um resultado positivo para a companhia, que, além de
aumentar sua receita, quer contribuir para a transformação da comunidade,
a primeira a ser pacificada no estado (O Globo, 18/06/2010, p.22143).

Nesse sentido, a UPP pode não ter sido a porta de entrada para as políticas
sociais

em

favelas,

mas

potencializou

a

tendência

de

consumismo

e

empreendedorismo em curso na cidade, ou seja, a visão mercadológica aplicada
sobre as favelas entendeu os moradores como consumidores de serviços e não
como beneficiários de direitos.
Atores privados se articularam também na promoção de projetos
educacionais, culturais, esportivos, inserção social e profissional. Marcas como a
Coca-Cola, a Nike, a L’Oréal e a Red Bull investiram em cursos de capacitação e em
propagandas

nas

favelas

“pacificadas”,

visando

o

estímulo

para

novos

empreendedores locais e o atendimento a uma demanda de consumo da população
favelada:
Um olho no consumidor, outro na inclusão social. Grandes marcas
internacionais que até recentemente não eram associadas às agora
cobiçadas classes C e D descobriram o mercado potencial das favelas
cariocas. E, para gravar suas logos no coração dessa nova classe média,
essas multinacionais criam cursos profissionalizantes, montam sistemas de
microcrédito e dão consultoria em gestão de pequenos negócios, além de
trabalhar com arte, música e esportes. Em vez de dar o peixe, ajudam o
morador das comunidades a comprar (e administrar) a própria vara de

comunidades com UPPs”, de 15/09/2010, p.18; “Comunidades com UPP já reduziram ‘gatos’ em
90%” e “E da paz fez-se a luz”, de 03/01/2012, Capa e p.9.
143
Cf. “Light deflagra ofensiva contra 'gatos' nas favelas com UPPs”. O Globo, 18/06/2010, p.22.
Acervo ArqViol/UFF.
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pescar. Com isso, a renda desses cidadãos cresce e sobra mais para
consumir, e todos saem lucrando (O Globo, 14/07/2013, p.14)144.

Narrativas como essa, publicada em jornal de grande circulação, mostram a
convergência com um projeto de inserção social mediada pelo acesso a bens de
consumo. Cabe lembrar, que a base de tal consumo foi amparada pelo
endividamento (sistemas de microcrédito), tomando forma o homem endividado,
controlado não só pelos mecanismos policiais repressivos, mas pelos aparatos de
consumo,

marcas

do

capitalismo

contemporâneo

(Deleuze,

1992).

Como

destacaram Brito e Oliveira em entrevista, apesar da inserção através do consumo
endividado e da ampliação de microempresas, a favela continuou a ser favela,
havendo um descompasso entre o consumo privado de serviços e a chegada de
serviços públicos prometida pelo programa. “De qualquer forma, seria esse o bizarro
objetivo prometido e cumprido pelo projeto das UPPs? Numa época de
deslumbramento com a nova classe C, pode ser que sejam: pobres quietos,
controlados, consumindo” (BRITO e OLIVEIRA, 2013b).
Por último, vale destacar outro processo importante: a transformação das
favelas em locais de turismo.
Foram implantados com recursos do PAC grades equipamentos urbanos
que visavam requalificar os espaços favelados. Como exemplos, é possível citar os
teleféricos no Alemão e na Providência, os planos inclinados no Santa Marta e no
Pavão-Pavãozinho, o elevador no Morro do Cantagalo e a passarela projetada por
Oscar Niemeyer na Rocinha, que suscitaram remoções para a realização das obras,
como foi o caso do teleférico do Morro da Providência, que será apresentado no
Capítulo 4. Mais do que atender às demandas de mobilidade, tais equipamentos
acionaram as representações da favela como espetáculo, “pacificadas”, controladas
e embelezadas para o consumo turístico de um modo de vida exótico, que passou a
atrair grande número de visitantes.
Na reportagem “Teleférico do Alemão bate ícones do Rio em número de
visitantes”, de O Globo (19/05/2013), destaca-se a instalação do moderno
equipamento de transporte como objeto de atração de visitantes, que permite a

Cf. “Nas comunidades, inclusão social tem grife multinacional. Ascensão das classes C e D leva
marcas a investirem em projetos de geração de renda”. O Globo, 14/07/2013, p.14. Acervo
ArqViol/UFF.
144
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expiação da pobreza do alto, num processo de ressemantização do Complexo do
Alemão, “pacificado”, novo ponto turístico da cidade.
A turistificação das favelas além de ter provocado constrangimentos entre
muitos moradores, vistos como objetos, geraram lucros esparsos dentro da
economia local, tendo em vista a apropriação e investimento de atores externos
(FREEMAN, 2012). Somados ao aumento do custo dos serviços e do preço dos
aluguéis, a promoção do turismo contribuiu para o encarecimento da vida nas
favelas.

Contenção, invisibilização, urbanização?

Como processo de controle de determinadas favelas da cidade, operou-se
sobre tais espaços não somente medidas de repressão e vigilância militarizada, mas
modalidades de contenção física, seja por meio da imposição de barreiras, projetos
de urbanização ou de remoções diretas.
Em abril de 2009, meses antes da escolha do Rio de Janeiro como sede
olímpica, Sérgio Cabral lançou projeto para a construção de muros em 12 favelas
atendidas por UPPs, 11 delas na Zona Sul. Como justificativa, foi utilizada a questão
da expansão de moradias sobre áreas de vegetação. Diversas reportagens
noticiaram à época o processo de crescimento desordenado de espaços
favelados145, porém, dados do Instituto Pereira Passos (IPP) indicaram que entre
2004 e 2008, 6 das 12 favelas escolhidas pelo programa para serem muradas não
apresentaram processo de expansão146. Foi murada a Favela Santa Marta e na
Rocinha a construção de um parque ecológico transformou-se em limite.
Além dos muros, outra forma de separação física das favelas foi operada a
partir da instalação das chamadas “barreiras acústicas” em vias expressas
importantes da cidade, como as Linhas Vermelha e Amarela. A Prefeitura promoveu
a inserção de tais equipamentos com a justificativa de proteger os moradores do
barulho gerado pelos carros e impedir que eles pudessem atravessar as pistas. No

Conferir reportagens do jornal O Globo: “Ecolimites fora de controle” de 24/05/2009, p.16; “Muros
protetores – opinião” de 11/05/2009, p.7; “Avanço sem limites. Com fiscalização precária, número de
construções cresce em comunidades com UPPs”, 08/01/2015; “Projeto do Estado de erguer muros
em favelas empacou”, 06/05/2015.
146
Conforme consta na reportagem “Agora, muros para preservar as encostas”, O Globo, 24/05/2009,
p.16.
145
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entanto, tais barreiras podem ser lidas como uma forma de isolamento das favelas,
ocultando-as das vistas dos turistas e pessoas que circulam por tais locais, por
exemplo, aqueles que chegam à cidade pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Somado a isso, elas dificultam a prática do comércio ambulante realizada por
moradores locais em tais espaços.
As barreiras e muros instalados não cumpriram o objetivo de acabar com as
favelas, mas visaram garantir a invisibilidade das mesmas aos olhos dos visitantes,
promovendo a observação de uma paisagem limpa, embelezada e aparentemente
tranquila do Rio de Janeiro, “protegido pelos muros e pelo Cristo Redentor de braços
abertos” (FERRAZ et al., 2013, p. 64).
Nesse sentido, é interessante observar como o processo de invisibilização
da pobreza na construção da imagem oficial da cidade também foi operado de forma
simbólica, por meio das representações dos espaços, seja através de ilustrações,
fotografias e mapas. No campo da cartografia, por exemplo, a disputa de sentidos e
discursos na produção do espaço se mostra evidente. Em 2013, a pedido da
Prefeitura do Rio de Janeiro o serviço de mapeamento feito pelo Google (Google
Maps) começou a “disfarçar” a presença das favelas na cidade, com a exclusão do
nome “favela” em praticamente toda a plataforma digital (Figs.15 e 16). Numa
hierarquia de informações, as favelas foram reduzidas ao mesmo nível de destaque
das ruas, além terem sido omitidos vários espaços favelados. No serviço
disponibilizado atualmente pelo Google Maps o nome favela foi totalmente excluído,
fato que representa o processo de apagamento da pobreza, na tentativa de
representação de uma cidade coesa (MONTEIRO, et al., 2018; COSENTINO, 2013).
Retomando a leitura de Wacquant (2004, 2008) a criação de barreiras físicas
aproxima as favelas das representações do gueto, como locais caracterizados pelos
estigmas, pelos limites físicos e pelo encapsulamento das classes pobres no Rio de
Janeiro, em espaços geralmente marcados por condições de precariedade social e
habitacional, desproletarização, difusão de uma economia informal e tomadas pela
insegurança (em sentido amplo). São iniciativas que longe de promoverem a
propagada inclusão entre a cidade dita formal e as favelas (base discursiva utilizada
pelos administradores públicos para legitimar políticas colocados em prática de
forma simultânea nas favelas), representaram seu oposto, o confinamento da
pobreza em áreas permanentemente vigiadas por forças militarizadas.
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Figuras 15 e 16: Imagem do Google Maps, em 2011 e em 2013, favelas do Morro do Turano, situadas
entre os bairros da Tijuca e Rio Comprido, na Zona Norte.
Fonte: COSENTINO, 2013.
Disponível em: http://www.global.org.br/blog/ainvisibilizacaodapobrezaedospobresnorioolimpico/.
Acesso em 22/01/2019.

No processo de preparação da cidade do Rio de Janeiro para os grandes
eventos esportivos, outra estratégia de controle sobre o espaço favelado foi a
reativação de políticas de remoções forçadas. A partir das justificativas de liberação
de frações urbanas no curso das obras para a Copa do Mundo e das Olímpiadas, de
avaliações de moradias em situação de risco e obras de urbanização, operou-se um
processo de varredura social da pobreza na cidade, num processo de franco
desrespeito aos direitos humanos, à moradia e à posse da terra.
Logo nos meses iniciais de mandato de Eduardo Paes o tema das remoções
voltou a ser debatido, com presença constante nas publicações da época. A
centralidade da temática em jornais de grande circulação dá indícios de uma
estratégia de “preparação do terreno” quanto a uma questão delicada, marcada na
história do desenvolvimento da cidade como prática autoritária contra os pobres.
Destaca-se a cotidianidade e a permanência do imaginário das remoções no
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imaginário de autoridades públicas e classes altas e médias (GALIZA, et al., 2016 p.
458). O tratamento das remoções por outro viés buscou legitimar os deslocamentos
massivos que estavam por vir na produção da Cidade Olímpica. Na reportagem de
capa do Globo de 12/04/2009, intitulada “Paes diz que remoção não pode ser tabu”,
o então prefeito afirmou que: “A remoção não é a melhor opção no caso de
comunidades já consolidadas. Mas o assunto não pode ser tratado como tabu, nem
descartado completamente. Por isso, deve e merece ser discutido pela sociedade”.
As políticas implementadas foram marcadas, no entanto pela falta de diálogo
com a sociedade, pela falta de transparência dos processos, pela ação arbitrária e
violenta do poder público, pelas indenizações inadequadas, pela oferta de habitação
em áreas periféricas da cidade, além de apontarem o caminho da remoção como
uma escolha, em casos onde outras alternativas se mostravam como mais viáveis e
condizentes com as necessidades dos moradores.
Dezenas de favelas foram atingidas por ações de despejo e ameaças de
remoções, sobretudo aquelas localizadas nas proximidades dos equipamentos
esportivos, obras para a construção dos corredores de BRTs e região portuária.
Além das justificativas para as remoções vinculadas às obras olímpicas, o critério de
favelas em área de risco, muitas vezes não confirmado por laudos técnicos, pode
ser considerado como uma estratégia usada pela prefeitura para promover a
renovação urbana, o processo de valorização imobiliária e o potencial turístico a
partir da remoção de famílias pobres em porções urbanas de interesse (COMITÊ
POPULAR, 2015).
É emblemático o caso da Vila Autódromo, localizada ao lado do Parque
Olímpico, portanto alvo do mercado imobiliário, que foi majoritariamente removida,
mas que marcou o processo de resistência dos moradores frente às ações
arbitrárias do urbanismo olímpico. Relembrando brevemente esse processo de
conflitos e de luta, a Vila Autódromo sofreu pressões para sua remoção desde a
década de 1990, apesar de possuir um documento de concessão de uso das terras
por um período de 99 anos, fornecido pelo governo do Estado em 1994, além de
parte da comunidade ter sido decretada como Área de Especial Interesse Social
(AEIS) – Lei Complementar nº 74/2005. A partir da perspectiva das Olimpíadas, a
prefeitura se empenhou ativamente no processo de remoção da favela, a fim de
atender às demandas do capital imobiliário. Na proposta de intervenção vencedora
do concurso internacional para o Parque Olímpico, a urbanização da Vila Autódromo
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estava prevista, demonstrando a viabilidade de sua permanência. Os moradores
apresentaram à prefeitura um plano popular desenvolvido junto a universidades
federais (ETTERN /IPPUR /UFRJ e NEPHU /UFF), que rebatia as argumentações
técnicas da prefeitura e estimava custos muito inferiores para a proposta de
urbanização frente à alternativa dada pela prefeitura (gastos com indenizações e
terreno para a realocação).

Mesmo assim, a prefeitura insistiu em justificativas

técnicas esvaziadas de conteúdo, operando por meio de processos violentos de
despejo, tortura psicológica e do aumento do valor das indenizações, o que deixou
claro uma escolha pela remoção da Vila. Após anos de resistência, finalmente em
2016 os moradores conquistaram seu direito à permanência e urbanização
(VAINER, et al., 2016b; TANAKA et al., 2018).
Segundo Faulhaber e Azevedo (2015) o período de transformações
olímpicas se configuraram como momento no qual ocorreu o maior número absoluto
de remoções na história da cidade do Rio de Janeiro, superando ações de governos
anteriores147. Cerca de 77.206 pessoas removidas entre 2009 e 2015, conforme
dados do Dossiê Megaeventos e Direitos Humanos no Rio de Janeiro (COMITÊ
POPULAR, 2015), além de dezenas de comunidades em ameaça direta de
remoção. As remoções no Rio de Janeiro se constituíram num projeto de
relocalização dos pobres da cidade para atender aos interesses imobiliários e
oportunidades de negócios. Faulhaber e Azevedo (2015) apontam um processo de
deslocamento massivo de pessoas para pontos distantes e pouco infrestruturados
da cidade, com a concentração de habitações disponibilizadas pelo programa Minha
Casa Minha Vida (MCMV) na Zona Oeste, em bairros como Campo Grande, Santa
Cruz e Bangu.
Outra política que apesar de ter um caráter diferenciado pode ser associada
à dinâmica de remoções nas favelas foi o programa de urbanização Morar Carioca.
Lançado em 2010 por Eduardo Paes, o programa foi incluído entre os legados
sociais dos Jogos e apresentou um caráter diferenciado. A ambiciosa proposta
previa a urbanização de todas as favelas da cidade até o ano de 2020 e sua
147

De acordo com a análise de outros autores, é possível apontar o período compreendido entre
1962 e 1964, durante os governos de Carlos Lacerda, Negrão de Lima e Chagas Freitas, como o de
maior número de pessoas removidas na história da cidade. Segundo Marcos Antônio da Silva Mello,
80 assentamentos urbanos de baixa renda foram retirados, totalizando cerca de 140 mil moradores
removidos para as periferias cariocas nessa época (In: TABAK, Flávio. “A história de uma palavra
tabu”. O Globo, 13/12/2013). No entanto, destaca-se o período mais recente tendo em vista o número
absoluto de remoções durante um único governo, na preparação do Rio para as Olimpíadas.
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integração efetiva ao tecido urbano do Rio de Janeiro. Formalmente uma
continuação do programa Favela-Bairro, o Morar Carioca despontou como o
programa mais abrangentes de urbanização de favelas da cidade, cujas ações
visavam promover, além da urbanização de ruas e áreas de lazer, melhorias
vinculadas à saúde, educação e outros serviços públicos básicos. As ações
incluíam: redes de água e esgoto, drenagem, iluminação pública, construção de
habitações, pavimentação e contenção de encostas, além de paisagismo,
equipamentos de saúde, educação, cultura e lazer. Também estava previsto o
reconhecimento da posse das moradias148.
Com um orçamento de R$ 8 bilhões149, a proposta pretendeu aliar
conhecimento técnico e arquitetônico com participação local das favelas,
reconhecendo as prioridades dos moradores, o que representou um momento de
otimismo quanto às políticas urbanas e sociais. O Instituto de Arquitetos do Brasil
promoveu concurso de projetos a fim de selecionar 40 escritórios de arquitetura
responsáveis por intervir nas favelas designadas. Foi contratada a primeira leva de
escritórios em 2012, que trabalhavam em parceria com a ONG IBASE (Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), responsável por coletar as demandas
dos moradores (STEIKER-GINZBERG, 2014).
Cabe associar a política de urbanização de favelas e a política de segurança
pública do Estado. Cavalcanti (2017) afirma uma relação entre as duas, ao colocar a
institucionalização da política de urbanização nas últimas décadas como resposta ao
domínio do tráfico de drogas, ou seja, a ideia de que a violência justifica melhorias
na infraestrutura da favela, marcando a presença do Estado em tais lugares por
intermédio de melhorias materiais e incursões policiais. A autora ainda afirma que os
anos iniciais de sucesso da UPP junto a grandes obras de infraestrutura,
urbanização e mobilidade pareciam sinalizar a chegada do Estado e os benefícios
trazidos pela dita pacificação. Assim, a geografia de prioridades do Morar Carioca,
apesar do programa mais abrangente, seguiu a geografia das UPPs, no sentido de
contemplar as áreas relacionadas aos Jogos Olímpicos, como confirma a
148

Informações disponíveis em: http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/conheca-o-programa, acesso em
26/10/2018.
149
É interessante destacar que desse montante, cerca de 800 milhões de reais foram destinados para
a construção do parque ecológico/turístico da Rocinha, limite para a favela. Além disso, para se ter
uma ideia da direção de desenvolvimento adotada para a cidade, só na reforma do estádio Maracanã
para a Copa do Mundo de 2014 foram gastos mais de 1,2 bilhões de reais (BRITO e OLIVEIRA,
2013b).
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reportagem “Plano prioriza favelas perto de áreas olímpicas. Na segunda fase do
Morar Carioca, prefeitura urbanizará 216 favelas num raio de 4km de instalações
dos Jogos”, publicada em O Globo (28/01/11, p.20).
Apesar das indicações aparentemente positivas, o programa Morar Carioca
foi perdendo espaço na agenda política. No cenário posterior à reeleição de Eduardo
Paes, as demandas sociais saíram do foco de suas prioridades e o programa foi
esquecido no plano de legados. Em 2013 a Secretaria Municipal de Habitação
rompeu o contrato com a IBASE, desmantelando o canal de comunicação com a
população e essa metodologia participativa (STEIKER-GINZBERG, 2014). O projeto
perdeu sua direção social e foi reduzido a versões fragmentadas. Assim, quanto à
meta de urbanização de todas as favelas até 2020 e integração à cidade, as ações
estiveram longe de cumprirem seus objetivos. Da promessa de integração o
programa acabou por reacender a retórica das remoções na cidade, sendo
consideradas como ações necessárias para implementação de projetos de
urbanização em algumas áreas (NUNES, 2012).

*
No contexto de preparação do Rio de Janeiro para a Copa do Mundo de 2014
e os Jogos Olímpicos de 2016 o controle das favelas por meio de políticas de
segurança e de urbanização foi ponto essencial na representação da boa imagem
da cidade. Apesar da ativação de propostas amparadas em bases discursivas
diferenciadas, com foco em ações sociais, redução do cotidiano de privações e
violências, pode-se afirmar que tais políticas se revelaram muito mais como forma de
controle socioespacial, na tentativa de domesticar a população favelada, controlar
seu cotidiano, abrir novos mercados de consumo, regularizar a oferta de serviços,
dinamizar o mercado imobiliário (seja nos entornos das favelas pacificadas ou
frações de terras abertas pelas remoções) e transformar algumas favelas em locais
turísticos.
Tais iniciativas, que se mostraram efetivas na construção da Cidade Olímpica
e que contaram com grande difusão midiática, revelaram uma ação datada, com o
avanço da violência na cidade antes mesmo da produção do grande evento,
mantendo a retórica da favela como local perigoso e desordenado na crônica urbana
do Rio, sobretudo no período pós-olímpico. A favela ganhou novas acepções, como
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lugar de consumo ou de turismo, mas permaneceram os estigmas, a segregação
social e a associação com a violência, como estratégia de “evitamento”, de desprezo
ao outro, de impedir sua inscrição social e de ignorar seus moradores enquanto
portadores de discursos e de direitos. Longe de contribuírem para a real integração
entre a favela a cidade dita formal, tais iniciativa replicaram, sob novas e velhas
fórmulas, a construção da favela como espaço diferencial, segregado e guetificado.
No processo de reconfiguração da imagem da cidade para os megaeventos,
os ajustes na ordem urbanística e na segurança promovidos pelos poderes públicos
nas favelas estiveram mais preocupados em representar uma realidade editada da
cidade e esconder as marcas mais visíveis da pobreza e da violência, gerando
lucros para os atores públicos e privados envolvidos no processo de redesenho da
cidade, do que gerar transformações duradouras que contemplassem seus
habitantes em conjunto. Nesse sentido, é possível afirmar que políticas tais como as
UPPs se mostraram bem-sucedidas, ou seja, garantiram a sensação de segurança
por determinando período de tempo, geraram, oportunamente, significativos ganhos
políticos para o prefeito e governador e ajudaram a engordar as contas dos atores
privados. No entanto, as promessas do ciclo olímpico, amparadas na narrativa da
prosperidade econômica, progresso e pacificação da cidade, foram rapidamente
rompidas. Da imagem da Cidade Olímpica pouco restou. O Estado do Rio foi
assolado por grave crise econômica. Como legado para muitas favelas, sobrou a
intervenção militarizada implementada pelo governo federal em 2018 e o cotidiano
marcado pela precariedade e a opressão.
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CAPÍTULO 4: EXPRESSÕES DA ORDEM NO PORTO DO RIO DE
JANEIRO: UM EXERCÍCIO DA ORDEM

O presente capítulo pretende realizar um exercício de análise das novas
demandas de ordem, aquelas relacionadas à contenção social e aquelas expressas
nas intervenções urbanísticas, em uma porção específica do Rio de Janeiro,
vinculada ao projeto olímpico: a região portuária. Tal área foi eleita como objeto de
estudo devido ao processo mais recente de renovação em sua estrutura social e
espacial, desencadeado pela Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha
(OUCPM), que aponta para a sobreposição de aparatos de controle na busca pela
redefinição da imagem da área e promoção de um novo locus de negócios, turismo
e consumo. O conjunto volumoso de intervenções de urbanização e inserção de
equipamentos urbanos, associados à implantação de programas de ordem e
segurança pública na área delimitada pelo projeto, dão a dimensão de uma região
em franco movimento de transformação, cujo modelo neoliberal de produção do
espaço urbano tem pressionado grupos sociais locais e afetado suas vivências
precedentes.
Ao mesmo tempo em que o processo de renovação do Porto poderia ser
considerado como uma espécie de síntese das estratégias de ajuste da ordem no
Rio de Janeiro Olímpico, que vem sendo estudadas ao longo desta tese, mostrandose como objeto potente para responder ao exercício aqui proposto, é preciso pontuar
que os acontecimentos se deram em região de caráter bastante peculiar e envolvem
questões complexas.
Formada por uma área de grande valor histórico, cultural e social, foi na
região portuária que se instalou a primeira favela da cidade, a Providência, além da
ocupação de outros morros, sendo a composição social atual da área marcada
predominante pela presença de classes populares, com forte presença negra. Nesse
sentido, a implantação do Porto Maravilha, grande projeto de “renovação urbanocultural” (WANIS, 2018), tem gerado rupturas, cujos meandros estão sendo
estudados por diversos pesquisadores.
No caso do capítulo aqui apresentado, não se pretende tratar a região
portuária como um “caso” a ser estudado, com pretensões de responder pela cidade
como um todo, mas proceder a um exercício de observação das ações de
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ordenamento em área considerada desordenada, abandonada, degradada e
perigosa pelas narrativas oficiais e midiáticas alinhadas ao projeto, incluída como
ponto prioritário na narrativa de construção da Cidade Olímpica. Acredita-se que
utilizar o Porto do Rio para desenvolver este exercício permite tanto aprofundar a
análise empírica do objeto quanto lançar luz para o que/como tem ocorrido a
transformação da região.
A renovação de áreas centrais e frentes marítimas150 surgiu como estratégia
para a adequação das cidades aos atuais ciclos de neoliberalização, na abertura de
novas fronteiras para a expansão do capital imobiliário, dos empreendimentos
turísticos, do comércio e da indústria do entretenimento. A OUC Porto Maravilha,
lançada em 2009, configurou-se como a maior parceria-público privada da história
brasileira, concretizando antigos desejos pela transformação da região. Durante a
década de 1990, na gestão César Maia, foram propostos diversos projetos para a
área, no entanto a efetivação dessas ideias, renovadas mediante outro projeto, veio
a cabo na gestão de Eduardo Paes:
“Nosso foco é a zona portuária. O Rio de Janeiro sempre fugiu aos seus
problemas indo para oeste. O Centro está degradado? Vamos para
Copacabana. Não dá mais, seguimos para Ipanema, depois para o Leblon.
Aí inventamos a Barra da Tijuca, e pela primeira vez na história tem um
governo disposto a voltar ao Centro, a revitalizar uma área de 56 milhões
de metros quadrados”. Eduardo Paes (Carta Capital, 12 de junho de 2013 –
grifos meus).

A reconfiguração da região portuária como agenda prioritária da gestão Paes
foi colocada em prática mediante a costura de alianças com o governo federal e
estadual, junto também a grandes construtoras interessadas no projeto – Norberto
Odebrecht Brasil S.A., Construtora OAS Ltda. e Carioca Christiani-Nielsen
Engenharia S.A. Tendo em vista o contexto favorável de preparação da cidade para
os megaeventos esportivos, essa megaoperação foi consolidada e incluída como
parte dos chamados legados olímpicos151. Por meio da Lei Municipal nº 101/2009 foi
150

Em relação às atividades portuárias, cabe lembrar que houve uma alteração na logística e no
equipamentos instalados, de modo a atender às novas demandas de circulação de mercadorias no
contexto de neoliberalização econômica, feitas por meio de contêineres.
151
Durante a preparação olímpica, divulgou-se a instalação de equipamentos olímpicos no Porto,
como a Vila de Árbitros e Mídia, mas em recuo da prefeitura, tais equipamentos foram inseridos na
Barra da Tijuca. Esse fato não invalida a inclusão territorial da renovação do Porto dentro da
empreitada olímpica, tendo em vista a implantação de um Live Site no chamado “Boulevard Olímpico”
para abrigar transmissões dos Jogos e outras atrações, assim como a instalação da Pira Olímpica.
Esses elementos reafirmam a importância discursiva do Porto Maravilha como símbolo do legado
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criada a Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interesse Urbanístico
da Região Portuária do Rio de Janeiro, cujo objetivo foi a promoção da
reestruturação local “por meio da ampliação, articulação e requalificação dos
espaços públicos da região, visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais
e futuros moradores e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica da área” (Site
do Porto Maravilha152).
Para gerir e fiscalizar as obras, a Prefeitura do Rio criou a Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), sociedade
de economia mista instituída pela Lei Complementar n° 102/2009. Para a execução
das obras (redes de infraestrutura urbana e de mobilidade) foi contratada a
Concessionário Porto Novo, formada pelas três construtoras supracitadas.
Como modelo econômico-financeiro, a operação está alicerçada em um
fundo de investimento imobiliário e na emissão de Certificados de Potencial
Adicional de Construção (CEPACs), que confere flexibilização à lei de usos e
ocupação do solo na área, possibilitando a construção de grandes torres. Com
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa Econômica
Federal se comprometeu com todos os gastos da PPP, quase 8 bilhões de reais, em
troca dos CEPACs e dos terrenos públicos da região (WERNECK, 2017),
assumindo, mediante investimentos públicos, os riscos da operação.
O projeto propõe a intervenção em área de cerca de 5 milhões de metros
quadrados, compreendida entre os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte
do Centro, São Cristóvão e Cidade Nova, composta predominantemente por
terrenos públicos (cerca de 70%) e ocupada por classes populares e grandes
instalações industriais. O Porto se configurou como polo de atividade industrial e
comercial vigoroso, cujas atividades econômicas entraram em declínio a partir de
meados do século XX, favorecendo a ocupação de áreas residenciais e lotes vazios
por assentamentos informais, que acentuaram a percepção de degradação da
região. Assim, aos moldes globais de projetos de renovação de frentes marítimas, a
OUC Porto Maravilha tem buscado promover a transformação desse antigo setor
industrial desvalorizado em distrito de entretenimento para uma “world class”,

olímpico para a cidade, vitrine do grande projeto. Sánchez et al. (2018a) destacam um hábil esquema
de legitimação simultânea, no qual o legado do Porto ajuda a justificar a realização das Olimpíadas
na cidade, que por sua vez, justificam o projeto de renovação da região portuária.
152
Informações disponíveis em: http://portomaravilha.com.br/web/sup/OperUrbanaApresent.aspx.
Acesso em 02/03/2019.
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mediante a construção de grandes equipamentos culturais, construção de torres
coorporativa, desenvolvimento de atrações turísticas e o estímulo à atividade
imobiliária (BROUDEHOUX e MONTEIRO, 2017; SÁNCHEZ et al., 2018a).
Visando atrair empresas, turistas, visitantes e moradores das classes média
e alta, têm sido acionadas medidas de controle social e territorial que buscam indicar
as formas de uso e os tipos de usuários compatíveis com tais espaços
modernizados, além de estratégias de city marketing com forte apelo simbólico, que
moldam um novo imaginário para a área, na busca pela adesão ao grande projeto
(SÁNCHEZ, et al., 2016a).
Frente a esse processo de mercantilização da região portuária, efetivado por
meio de estratégias de ressignificação e embelezamento urbano, estão as
comunidades tradicionais, grupos sociais que durante os anos lutaram para
sobreviver no/do Porto e que tem buscado “r-existir”153 (PORTO-GONÇALVES,
2008) a sucessivos processos de apagamento, reais e simbólicos (SANTOS et al.,
2018). A OUC Porto Maravilha tem representado uma ameaça concreta para
aqueles que residem no Porto, sobretudo moradores de ocupações, cortiços e
favelas como a Providência e a Pedra Lisa; trabalham em atividades informais,
pequenos comércios, entre outros; e/ou desenvolvem práticas culturais não
hegemônicas, principalmente aquelas relacionadas à cultura africana.
Durante as próximas seções serão apresentadas algumas estratégias de
ordenamento e controle em determinados espaços públicos e favelas da zona
portuária, entendidos como peças fundamentais para a reconfiguração imagética
local e efetivação da operação urbana.
O mapa abaixo (Mapa 2) apresenta uma síntese das intervenções de ordem
urbanística e dos programas de ordem pública que foram lançados na região e que
serão abordados ao longo do presente Capítulo.

O termo é assim definido por Carlos Walter Porto-Gonçalves: “(...) mais do que resistência, o que
se tem é R-Existência posto que não se reage simplesmente a ação alheia, mas, sim, que algo préexiste e é a partir dessa existência que se R-Existe. Existo, logo resisto. R-Existo” (2008, p.47).
153
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Mapa 2: Intervenções urbanas e políticas de ordem pública no Porto
Autores: Grasiele Grossi e Daniel Brandão.
Base CEPACs: Tiago Pinho e Paula Moreira. Base incidência de eventos: Amanda Wanis.

4.1. AJUSTES NA ORDEM PÚBLICA E NA ORDEM URBANÍSTICA NA REGIÃO
PORTUÁRIA

O histórico de ocupação da região do Porto remonta ao processo de
ocupação inicial da cidade, com a fixação das primeiras atividades portuárias na
Baía de Guanabara, próximas ao Centro, no antigo Largo do Paço, local onde se
concentrava a maior parte das atividades. A partir do século XVII, a demanda de
escravos para atender às regiões mineradoras das Gerais e, posteriormente, à
cafeicultura, transformou o Rio de Janeiro num dos maiores mercados de negros
escravizados das Américas. Até a década de 1770 o mercado de escravos
funcionou na Rua da Alfândega, mas por ser considerado como um comércio
desagradável aos olhos estrangeiros, que ocupava as principais vias da cidade, por
decisão do Vice-Rei e Capitão General de Mar e Terra do Estado do Brasil, Marquês
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do Lavradio, foi deslocado para o Valongo, em local menos visível (SÁNCHEZ et al.,
2018a; BROUDEHOUX e MONTEIRO, 2017).
Em 1808 a vinda da Família Real Portuguesa e de sua Corte para o Brasil
acelerou as atividades portuárias, com a intensificação do comércio, especialmente
de café. Foram construídos armazéns e comércios na região, dinamizando a
economia. Em 1811 foi construído o Cais do Valongo, por ordem de D. João VI, que
funcionou até 1831. Os escravos eram expostos em armazéns, junto a aparelhos de
tortura. Completavam a estrutura do local o Cemitério dos Pretos Novos, onde eram
depositados os corpos daqueles que não resistiam às duras condições de travessia
do Atlântico; a Igreja de Santa Rita, responsável pela administração do cemitério; o
Lazareto da Gamboa, destinado à quarentena dos escravos doentes recémchegados; e a Cadeia do Aljube, que contribuíam para imagem sórdida e de perigo
desse setor da cidade (WANIS, 2018; SANTOS et al., 2018; BROUDEHOUX e
MONTEIRO, 2017).
Durante o século XIX o desenvolvimento dos Bairros da Gamboa, Santo
Cristo e Saúde esteve vinculado diretamente com a economia portuária, sendo a
área ocupada por empreendimentos comerciais, plantas industriais, armazéns,
estaleiros e usinas. Com o fim do comércio de escravos, em 1888, o local se
manteve como centro de atividades portuárias e seus negócios relacionados ao jogo
e à prostituição (BROUDEHOUX e MONTEIRO, 2017).
O Porto também se tornou residência da população pobre e negra, para as
quais a mobilidade reduzida exigia que se fixassem próximas aos postos de trabalho
do centro (ABREU, 1997). Devido ao déficit de moradias, o porto também foi
ocupado por habitações proletárias, nas quais as pessoas viviam em moradias
superlotadas e com condições precárias de higiene (BENCHIMOL, 1992). Como já
indicado no Capítulo 2, no final do século XIX os cortiços foram alvos de ordenanças
municipais que buscavam sua erradicação, legitimadas por discursos moralistas e
higienistas. Após os despejos, as encostas do Morro da Favela, atual Providência,
passaram a ser ocupadas, dando origem à favela como alternativa de moradia para
a população pobre, que logo foi identificada pela opinião pública e pelos governantes
como personificação do mal, da marginalidade e do desvio social.
No início do século XX o urbanismo de inspiração haussmaniana implantado
pelo prefeito Pereira Passos transformou radicalmente a paisagem do Centro e da
região portuária, com a substituição do traçado das estreitas ruas coloniais por

214

largas avenidas, bulevares e edificações suntuosas, dando ares franceses à capital
republicana, além das obras de modernização do porto. Em nome da ordem, da
higiene e do embelezamento da cidade, a população pobre e negra foi excluída das
benesses da modernização da cidade. Diversos cortiços foram demolidos e seus
moradores passaram a ocupar habitações coletivas de outras regiões e morros da
área central do Rio (BENCHIMOL, 1992).
Já na segunda metade do século XX, com a transferência da capital do Rio de
Janeiro para Brasília, em 1960, as atividades econômicas locais foram afetadas de
forma profunda, com o esvaziamento de prédios públicos federais, junto também ao
processo de perda de posição como principal centro econômico do país para São
Paulo, que impactaram as atividades do centro da cidade do Rio de Janeiro
(ABREU, 1997). Nos anos 1970, a desindustrialização reduziu as atividades na
região do porto e a reestruturação do transporte e logística da atividade portuária
demandou a transferência para uma área mais moderna e de fácil acesso, tornando
obsoletos muitos equipamentos do porto. Algumas escolas de samba passaram a
ocupar os armazéns. Na década de 1980 houve também o êxodo da classe média,
abrindo as portas para a ocupação ilegal de muitos prédios abandonados. A falta de
investimento público ao longo dos anos e o declínio econômico da região
conduziram ao processo de aguçamento da violência e degradação urbana
(SANTOS, et al., 2018; BROUDEHOUX e MONTEIRO, 2017).
Ao percorrer brevemente o histórico da região, é possível notar que o antigo
porto do Rio se manteve como território à margem da cidade, ou como colocam
Broudehoux e Monteiro (2017), cumpriu um papel de “backstage”, como espaço
utilitário para atender às necessidades de reprodução do capital. Sua localização
estratégica, próxima ao centro, mas ao mesmo tempo distante, permitiu que
atividades consideradas degradantes, porém essenciais ao sistema produtivo,
fossem mobilizadas a uma distância segura do Centro da cidade. É este o caso da
economia capitalista baseada no trabalho escravo, do qual dependiam as elites e
autoridades locais, apesar de seu temor e desprezo quanto a essas “classes
perigosas”. Dessa forma, a presença negra se concentrou na região portuária,
conhecida como “Pequena África”154, sendo a vida urbana dominada pelas
atividades realizadas por africanos escravizados e livres. Derivam da presença da

154

Denominação dada pelo escritor e sambista Heitor dos Prazeres (SÁNCHEZ, et al. 2018a).
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população negra no Porto algumas das mais ricas representações culturais
brasileiras, como o samba, a capoeira e o carnaval, que formam parte do “mito da
brasilidade”.
Apesar de sua riqueza sociocultural e importância econômica, a região
portuária foi descrita como um lugar terrível, marginal e insalubre, mal necessário à
reprodução do capital, no qual a massa de excluídos pôde ser explorada e mantida
invisível. Destaca-se o contraste entre a “Cidade Negra” (SOUTY, 2013), reprimida
como vergonhosa, ilegítima e provisória, sendo o negro considerado como
incivilizado e primitivo; e a “cidade branca”, moderna, ordenada e higiênica, símbolo
dos valores da civilização europeia, que ganham projeção desde as políticas
urbanas de início do século XX, passando por outros modelos urbanísticos
importados, conforme já apontado no Capítulo 2. Ainda hoje, a presença negra na
zona portuária é percebida de forma pejorativa, como antítese da cidade legal e
civilizada branca (SANTOS, et al., 2018; BROUDEHOUX e MONTEIRO, 2017;
SÁNCHEZ et al., 2018a). A falta de investimentos públicos e as narrativas negativas
predominantes na mídia resultaram no abandono e estigmatização do Porto e de
seus habitantes. É sobre esse espaço que se lança o Porto Maravilha como grande
projeto regenerador, operação urbana público-privada cujas intenções buscaram
tirar o Porto dos bastidores para torná-lo a grande vitrine da cidade.

4.1.1 Esforços para a reconstrução física e simbólica da área
Os efeitos da estigmatização territorial também são sentidos no nível das
políticas públicas. Uma vez que um local é rotulado publicamente como uma
‘zona sem lei’ ou ‘propriedade ilegal’, fora da norma comum, é fácil para as
autoridades justificarem medidas especiais, desviando da lei e dos
costumes, que podem ter o efeito – senão a intenção – de desestabilizar e
marginalizar ainda mais seus ocupantes, sujeitando-os aos ditames do
mercado de trabalho desregulado, e tornando-os invisíveis ou expulsandoos de um espaço cobiçado (WACQUANT, 2007, p. 69)155.

155

No Original: The effects of territorial stigmatization are also felt at the level of public policies. Once
a place is publicly labelled as a ‘lawless zone’ or ‘outlaw estate’, outside the common norm, it is easy
for the authorities to justify special measures, deviating from both law and custom, which can have the
effect – if not the intention – of destabilizing and further marginalizing their occupants, subjecting them
to the dictates of the deregulated labor market, and rendering them invisible or driving them out of a
coveted space.
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A região portuária do Rio de Janeiro foi marcada ao longo do tempo por um
profundo estigma territorial (WACQUANT, 2007) decorrente do processo de
abandono pelo próprio governo e marginalização social da população pobre e negra
que historicamente ocupou esse espaço, distanciando as classes médias e altas de
seu convívio. Com os avanços das práticas neoliberais de planejamento urbano, o
porto passou a despertar o interesse de agentes públicos e privados ansiosos por
desbravar novas fronteiras para o capital. Sob a justificativa da degradação física e
social, da desordem, da obsolescência e dos perigos representados pelo local,
projetos de intervenção urbana foram propostos para o Porto, culminando na OUC
Porto Maravilha, projeto de “revitalização” que seria capaz de restituir a vida para um
local considerado morto, ignorando toda uma população que habita, trabalha e
expressa sua cultura no porto (SÁNCHEZ et al., 2018a).
Para que essa empreitada se tornasse bem-sucedida, atraindo investidores,
novos residentes e frequentadores das classes média e alta, fez-se necessário a
reconstrução da imagem local, ou seja, a desestigmatização da área como elemento
fundamental para a concretização do projeto. Mas como mudar essa percepção
negativa tão enraizada? Para tal, medidas de ajuste na ordem urbanística e na
ordem pública foram acionadas, com vistas à ressignificação semântica do local e o
apagamento real e/ou simbólico de seus aspectos considerados negativos. No alvo
das ações estavam as populações da classe trabalhadora negra e pobre da área,
bem como suas atividades e representações culturais, contrapostas à visão elitista e
cosmopolita desejada para o Porto renovado, “front stage” (BROUDEHOUX E
MONTEIRO, 2017) da marca Cidade Olímpica.
Na transformação da paisagem material do Porto, o forte investimento em
estratégias de city marketing, intensificação de ações culturais e controle
socioespacial ditaram os rumos da área. A adequação local às expectativas de
produção de um espaço world class combinou a expulsão de funções antigas e
obsoletas e a reutilização adaptativa das estruturas abandonadas com obras de
modernização e inserção de novas edificações, visando uma nova urbanidade.
Para promover o embelezamento da área, foram propostas melhorias no
mobiliário urbano, nas redes de infraestrutura, projetos viários e de transportes. Para
o sistema viário, foi simbólica a demolição do Elevado Perimetral, sob a justificativa
de devolução da vista para a Baía de Guanabara; além da construção da Via
Expressa, que passa pelo túnel Marcelo Alencar, e da Via Binário do Porto. Quanto
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ao sistema de transportes, vale destacar a inserção de um moderno sistema de
bondes, os Veículos Leves sob Trilhos (VLT), que reforçam uma nova aparência
para a área, no estilo world class. No entanto, esse modal não está integrado ao
sistema de transporte e foi planejado de modo a atender aos novos
empreendimentos e torres de negócios planejados na região, revelando pouca
melhoria na mobilidade dos moradores tradicionais, inclusive com a redução do
número de linhas de ônibus (SÁNCHEZ et al., 2018b).
Além disso, a alteração na lei de uso e ocupação do solo da região, por meio
da venda dos CEPACs, tem estimulado a modificação da paisagem, com a
construção de redes de hotéis, edifícios residenciais para as classes alta e média e
torres de negócios, com suas estruturas altas, composição em vidros espelhados e
outros materiais de construção ultramodernos, que ditam uma nova estética para a
região. Nesse processo de renovação, também são atraídos comerciantes, artistas e
a chamada “classe criativa”156, a fim de dinamizar as atividades locais e ocupar
espaços restaurados. No Morro da Conceição, por exemplo, foram reconhecidos
novos usos pela pesquisa desenvolvida no âmbito do Laboratório GPDU/UFF, ao
qual este trabalho está vinculado, com ateliês artísticos e da economia criativa,
relacionados à renovação da Praça Mauá, novo ponto turístico da cidade (Relatório
ETTERN/GPDU, 2018).
A inserção dos chamados equipamentos âncora, com capacidade de atrair
novos usuários e de se tornarem marcos dos processos de transformação da região
e também da cidade, foi uma estratégia efetiva na ressignificação da zona portuária.
Foram construídos três grandes empreendimentos culturais na Orla Conde, em
parceria com atores privados.
O primeiro deles, inaugurado em março de 2013, foi o Museu de Arte do Rio
(MAR), localizado na Praça Mauá (Fig.17). Suas instalações são compostas pelo
Palacete D. João VI, imóvel tombado que abriga as áreas de exposições, e o prédio
anexo, composto pelo antigo terminal rodoviário, que abriga a Escola do Olhar. O
projeto foi concebido pela Prefeitura do Rio junto à Fundação Roberto Marinho,
pertencente ao maior grupo de mídia do país, o Grupo Globo, que é também
mantenedor do museu. Seu principal financiador é a Equinor, além de contar com

156

O termo se refere a um grupo de indivíduos vinculados à arquitetura, design, artes,
entretenimento e outras atividades, cuja função econômica é desenvolver novas ideias, tecnologias
e/ou novos conteúdos criativos (WANIS, 2018).
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recursos públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Governo do Estado e do
Governo Federal, via Lei Federal de Incentivo à Cultura157.
O segundo equipamento, inaugurado em dezembro de 2015, foi o Museu do
Amanhã, localizado no Píer Mauá (Fig.18). A edificação, de formas arquitetônicas
arrojadas, foi projetada pelo “starchitect” Santiago Calatrava. O Museu do Amanhã
se apresenta como um “museu de ciências diferente”, voltado para a discussão
sobre o futuro do planeta “a partir das perspectivas da sustentabilidade e da
convivência” (site do Museu do Amanhã158). Peça mais visível da revitalização do
Porto e da marca Cidade Olímpica, o equipamento pertence à Secretaria Municipal
de Cultura também foi concebido pela Fundação Roberto Marinho, contando com
patrocínio majoritário do Banco Santander e de outras empresas, como Shell, IBM e
do Grupo Globo (id.).
O terceiro equipamento, inaugurado em outubro de 2016, após as
Olímpiadas, foi o Aquário Marinho do Rio de Janeiro (AquaRio), localizado na Praça
Muhammad Ali, no antigo Armazém 8 (Fig.19). Com aspecto educacional, de
pesquisa, conservação, lazer, entretenimento e cultura, o equipamento é
considerado com o maior aquário marinho da América Latina. O AquaRio é um
equipamento 100% privado, gerido pelo Instituto Museu Aquário Marinho do Rio de
Janeiro (IMAM) e financiado por empresas como a Coca-Cola e o Banco
Santander159.
Junto a essas três edificações, o percurso da Orla Conde é completado por
mobiliários urbanos contemporâneos, projeto paisagístico cuidadoso, armazéns
restaurados e murais de arte urbana, como o painel “Etnias” (Fig.20), do artista
Eduardo Kobra, que tem 2.600 metros quadrados e foi reconhecido pelo Guiness
Book como o maior do mundo160. Local de concentração das intervenções do Porto
Maravilha, a Orla Conde foi transformada em “Boulevard Olímpico” por ocasião dos
Jogos. Durante o evento, o espaço transformou-se num Live Site para a transmissão
oficial de competições esportivas, realização de shows, instalação de espaços de
entretenimento organizados pelas marcas patrocinadoras, assim como a venda de
157

Informações disponíveis em: https://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/o-mar. Acesso em
15/03/2019.
158
Disponível em: https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobre-o-museu. Acesso em 15/03/2019.
159
Informações disponíveis em: https://www.aquariomarinhodorio.com.br/aquario-marinho/sobre.
Acesso em 15/03/2019.
160
“Guinness Book declara grafite de Eduardo Kobra como maior do mundo”. G1, 23/08/2016.
Disponível
em:
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/08/guinness-book-declara-grafite-deeduardo-kobra-como-maior-do-mundo.html. Acesso em 17/03/2019.
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produtos oficiais dos Jogos Rio 2016. O local se apresentou como um palco para a
festa, peça de consumo da cidade-espetáculo (DEBORD, 2003). Houve outro signo
de espetacularização. Uma réplica da Pira Olímpica foi instalada no Boulevard, na
Esplanada da Igreja da Candelária, escolha do prefeito Eduardo Paes, que
demostrou hábil estratégia para a legitimação dos Jogos e da OUC Porto Maravilha.
Com aparência democrática, um dos principais símbolos do olimpismo foi aceso no
espaço renovado, sob a justificativa de que na área central a pira estaria ao alcance
dos cidadãos: a “pira do povo”161.

Figura 17: Museu de Arte do Rio
Fonte: Acervo pessoal

Figura 19: AquaRio
Fonte: Acervo pessoal

161

Figura 18: Museu do Amanhã
Fonte: Acervo pessoal

Figura 20: Mural “Etnias” e Armazéns
Fonte: Acervo pessoal

Tal denominação foi usada durante a transmissão oficial da cerimônia de abertura dos Jogos. O
vídeo está disponível no Portal G1: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/videos/v/pira-olimpica-no-centrodo-rio-sera-acesa-apos-cerimonia-de-abertura-no-maracana/5215660/. Acesso em 15/03/2019.
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O Boulevard Olímpico se firmou como novo espaço turístico para as classes
médias, tornando-se um dos pontos mais visitados da cidade. Um novo padrão de
usos e a transformação da área em espaço de consumo marcaram o perfil desejado
para o local. São iluminados pelo projeto os grandes equipamentos culturais
instalados e uma intensa programação de eventos associada aos estratos médios,
que desconsideram a população local e exaltam a redescoberta do espaço pelos
“cariocas”, ou seja, os cidadãos de bem e consumidores, moradores de regiões mais
nobres da cidade e que incorporam o tipo social desejado para a área. Nesse
sentido, cabe lembrar que além da campanha midiática operada por agentes
públicos, a grande mídia, sobretudo o Grupo Globo, foi também essencial para
firmar o Boulevard Olímpico como novo cartão-postal da cidade, afirmando uma
virada na imagem da região. Vale lembrar que o Grupo Globo está ligado
diretamente ao processo de transformação do local, como agenciador dos grandes
museus implantados na Praça Mauá.

O discurso da retomada ou redescoberta do

Porto pelos “cariocas”, serviu para complementar o processo de atração de turistas e
visitantes para a área (WANIS, 2018). Abaixo, seguem exemplos de reportagens do
jornal O Globo que indicam a transformação da região:

O Globo, 13/12/2011, p.23 – Acervo ArqViol/UFF

O Globo, 08/05/2016, p.34

O Globo, 14/08/2016, p.13

221

O Globo, 29/08/2016, p.7.

A partir da leitura de Milton Santos (1996) e da identificação dos conceitos
de zonas urbanas “luminosas”, ou seja, aquelas que são “teatro da ação dos vetores
da modernidade globalizadora” (1996, p.209) e de seu oposto, as zonas “opacas”,
Amanda Wanis (2018) destaca a construção do Boulevard Olímpico como área
luminosa do projeto Porto Maravilha. A renovação da área mediante a construção de
uma atmosfera controlada e previsível concentrou um arcabouço técnico, estético e
informacional que tornou o Boulevard o espaço mais visível da OUC Porto
Maravilha, apto para atrair atenções, visitantes e capitais. Já nas frações que
receberam investimentos em menor escala, encontram-se as zonas opacas da
região portuária, espaços cujas ações de ordenamento promovidas pela operação
têm estendido seus tentáculos, porém são identificadas maiores possibilidades de
fissura ao projeto.
A nova expressão da espacialidade pública na zona portuária foi
caracterizada por um intenso processo de controle socioespacial que visou à
limpeza social da área para a promoção de espaços embelezados. Nesse sentido, a
imposição do Choque de Ordem na região contemplada pelo projeto Porto Maravilha
é ponto fundamental para afastar atividades ligadas às representações da
informalidade e da desordem, consolidando os novos padrões de urbanidade para a
área. Em dezembro de 2012 foi instalada a UOP Porto Maravilha, na Rua Rodrigues
Alves, em frente ao Armazém 10.
O Choque de Ordem tem atacado as práticas laborais da população negra e
miscigenada residente no Porto, que encontrou no trabalho ambulante uma forma de
subsistência. Sánchez et al. (2018b) consideram o trabalho ambulante como
componente histórico para a “r-existência” da população negra na Pequena África,
tendo em vista a substituição pela mão-de-obra branca imigrante. Assim, o choque
de ordem contra o trabalho informal representa também uma estratégia para coibir e
minar a presença negra na região e aparece como uma “forma institucionalizada de
perseguição aos pobres” (SÁNCHEZ et al., 2018b, p.18).
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Nos locais renovados, como a Praça Mauá, a maior parte dos artesãos,
quituteiras e comerciantes ambulantes locais não conseguem ter acesso às
credenciais fornecidas pela Secretaria de Ordem Pública e são, portanto, impedidos
de partilhar das benesses desse espaço mais movimentados. O comércio destinado
a esse espaço público prioriza a instalação de barracas de feiras padronizadas e
food trucks, símbolos de um novo padrão de consumo gourmetizado e elitista para a
área, que tanto bloqueia o trabalho dos moradores locais, como torna inacessível o
seu desfrute. Durante o período das Olimpíadas, foi possível identificar no Boulevard
Olímpico a presença de vendedores ambulantes sem cadastro, que tentavam driblar
a vigilância com a venda de bebidas escondidas em bolsas plásticas.
Além da contenção das atividades informais, foi operado no Porto um
“choque de ordem” contra a cultura negra. Somado à concentração de investimentos
nos grandes equipamentos culturais instalados no Boulevard Olímpico, voltados
para um padrão world class que secundariza a visibilidade de instituições “negras”,
práticas culturais tradicionais têm sido reprimidas e/ou apropriadas.
A partir de relatos de atores locais, Wanis (2018) destaca em sua tese a
dificuldade que alguns grupos (Afoxé Filhos de Gandhi, associações gastronômicas
locais, blocos carnavalescos locais e outros) têm encontrado para seguir
expressando seus costumes e crenças em espaços públicos da região, por meio da
não concessão ou demora excessiva da SEOP para liberar alvarás para a realização
de eventos (Cf. WANIS, 2018).
As expressões culturais eleitas para representar a transformação da região
portuária fazem clara alusão a um padrão de cultura branco e elitizado. A despeito
do processo de apagamento da presença negra no Porto, fundamental para a
desestigmatização da área, o curso das obras foi interpelado por evidências
concretas da história negra na região, com a descoberta arqueológica do Cais do
Valongo, que foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade
em 2017. A partir de reivindicações dos atores locais articulados, foi criado em 2012
o Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, que inclui
seis pontos de visitação: o Cais do Valongo, o Centro Cultural José Bonifácio, a
Pedra do Sal, o Largo do Depósito, o Instituto Pretos Novos e o Jardim Suspenso do
Valongo. Tal reconhecimento é marcado, no entanto, por paradoxos, que indicam
não a vontade dos poderes públicos em valorizar a presença negra na área, mas a
necessidade de lidar com um importante patrimônio arqueológico. Por meio da
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valorização de marcos que remetem à presença negra no passado e não no
presente (já que o Porto Maravilha tem impulsionado a expulsão e contenção dos
negros que vivem na área), o circuito foi incluído no roteiro de visitação da região
portuária e se tornou importante vitrine para o projeto Porto Maravilha, agregando
valor à transformação urbana (Cf. SANTOS, et al., 2018).
O controle sobre as possíveis situações de desordens e sujeitos
considerados fora da ordem, incompatíveis com a nova imagem da área, foi
estabelecido não apenas pelo choque de ordem, mas pela atuação policial. Além da
presença frequente de Guardas Municipais e de viaturas da Polícia Militar que
podem ser avistados na região, sobretudo na Orla Conde, foram deslocadas equipes
do Programa Segurança Presente para patrulhar o espaço de 6:30hs da manhã até
as 22:30hs da noite. O Centro Presente foi inaugurado em julho de 2016, a um custo
anual de cerca de 47 milhões de reais, financiado pela Prefeitura do Rio e a
Fecomércio162. A implantação dessa parceria público-privada na área de segurança
foi elemento importante para afastar os estigmas de local perigoso e garantir um
ambiente aparentemente seguro no Porto renovado, sendo bastante divulgada pelas
mídias. Tal intenção fica aparente nas palavras do então Secretário Municipal de
Governo, Pedro Paulo:
Em um momento em que estamos devolvendo uma área histórica à
população, para que tenha no Centro da cidade e na região portuária
espaços públicos de lazer seguros, o reforço no policiamento é
indispensável. Por isso, a Prefeitura do Rio não mediu esforços em apoiar a
operação Centro Presente (Portal Sesc Rio, 01/06/2016163).

A adoção desse tipo de policiamento combina com a nova estética da
espacialidade pública imposta para a área. Ferraz, et al. (2017) destacam que na
paisagem “securitária” de áreas nobres da cidade vem sendo incorporado um
modelo de polícia “gourmetizado” que combina com os food trucks espalhados pela
cidade (Figs. 21 e 22). É o caso da Orla Conde, onde os agentes do Centro
Presente, com seus carros do tipo food truck, tendas, bicicletas, coletes vermelhos e
comportamento

aparentemente

amigável,

“passeiam”

entre

os

turistas

e

“Segurança Presente avança para o Centro do Rio. Portal SESC Rio”, 01/06/2016. Disponível em:
http://www.sescrio.org.br/noticia/01/06/16/seguranca-presente-avanca-para-o-centro-do-rio. Acesso
em 03/02/2019.
163
Idem.
162
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frequentadores desse espaço transformado, promovendo um sistema de vigilância
que difere da truculência operada pelos policiais da UPP na Providência, favela logo
ao lado.

Figuras 21 e 22: Food trucks x Centro Presente
Fontes: Acervo pessoal e Acervo do laboratório GPDU/UFF, respectivamente.

Cabe lembrar, porém, que a amistosidade dos policiais do Centro Presente
não foi dispensada a todos os frequentadores da Orla Conde, sobretudo para com
os tipos sociais considerados suspeitos, ou seja, os sujeitos sociais não alinhados
ao padrão de sociedade mediada pelo consumo, tipos sociais “desordenados”, como
os moradores de favelas do entorno, sem-teto e comerciantes ambulantes que
marcam presença na área. Nesse sentido, vale destacar o relato de Amanda Wanis
a partir de sua pesquisa na região portuária:
Em entrevista à autora, em setembro de 2016, o fotógrafo Maurício Hora,
ativista cultural da região portuária, relatou situações em que agentes da
operação abordaram “suspeitos”, moradores das favelas do lugar,
denotando a seletividade social e territorial da política de segurança. Contou
que muitos já não frequentam a área, constrangidos por tal atuação, assim
como também pelo alto custo das atividades que ali têm lugar. Outros
atores entrevistados corroboram essa ideia de afastamento da população
local mais pobre na região da orla. Apenas um ator, dentre o conjunto de
entrevistados, apontou a percepção de que famílias da comunidade
frequentam a Praça Mauá (WANIS, 2018, p.100).

Completando o ciclo de controle e de limpeza social da área, foi operado um
processo de expulsão dos extratos sociais incompatíveis com o grande projeto, seja
através de despejos, remoções forçadas164, ou dos indícios de gentrificação na área.

164

O processo de remoções na região portuária será tratado na seção 4.2, que trata do Morro da
Providência.
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Logo no início da OUC Porto Maravilha, ocupações começaram a sofrer
pressões por meio de instrumentos jurídicos para a reintegração de posse. Em visita
de campo realizada em março de 2015, foi possível acompanhar o despejo de uma
ocupação localizada na Rua do Livramento, composta por membros pouco
articulados a movimentos de moradia (Figs. 23 e 24). Nessa abordagem, foi
identificada uma ação arbitrária de agentes públicos, sendo acionados no processo
agentes da SEOP, Guardas Municipais, além da disponibilidade de viatura da Polícia
Militar. Os moradores foram colocados para fora do sobrado, assim como seus
pertences, não sendo encontrada no local qualquer equipe para o atendimento
social.

Figuras 23 e 24: Despejo na Rua do Livramento, junho de 2015.
Fonte: Acervo Pessoal

Vinculadas a movimento nacionais de luta pela moradia, foram removidas
muitas famílias de ocupações como Flor do Asfalto, Quilombo das Guerreiras,
Casarão Azul, Guerreiros do 234, Guerreiros do 510, Machado de Assis, Zumbi dos
Palmares, dentre outras (FAULHABER & AZEVEDO, 2015). Destaca-se a
resistência representada por essas ocupações, cujas experiências tem se espalhado
por outras cidades brasileiras, chamando atenção para a problemática habitacional.
Seus alvos têm sido edifícios ociosos, geralmente situados em áreas centrais, como
é o caso da região estudada (SÁCHEZ et al., 2016a). Cabe ressaltar que na zona
portuária cerca de 70% dos terrenos eram públicos e que deveriam ser utilizados
prioritariamente para a habitação de interesse social, conforme o Estatuto da Cidade
(lei federal 10.257/2001).
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A Prefeitura do Rio foi obrigada a elaborar um Plano de Habitação de
Interesse Social (PHIS) para o Porto, como contrapartida social ao investimento
público feito pelo Fundo do FGTS para a operação urbana consorciada. A partir de
um processo de participação falseado, entre junho e agosto de 2015 o plano foi
apresentado pela CDURP, comprometendo-se a construir 5 mil unidades
habitacionais. Segundo Mariana Werneck (2017), as únicas unidades de habitação
social para a área, em construção desde o início do projeto Porto Maravilha,
resumem-se às 116 unidades na Rua Nabuco de Freitas, projetadas com recursos
do programa federal Minha Casa, Minha Vida, das quais foram entregues apenas 24
unidades.
Sobre o processo de transformação do perfil de residentes na área, não se
pode falar em substituição da população local e de um processo de retorno das
classes médias para o centro da cidade, tendo em vista que os empreendimentos
habitacionais ainda não deslancharam. Tampouco temos um Censo recente, já que
o IBGE disponibiliza seus resultados a cada 10 anos. Apesar dos esforços da gestão
Paes e da campanha midiática165, o projeto ainda não conseguiu se firmar como
novo destino residencial para os estratos médios. Influencia nesse processo o receio
dos agentes imobiliários em investir numa área ainda em vias de consolidação,
sobretudo em um contexto de crise econômica no período pós-olímpico, além de um
alto estoque imobiliário disponibilizado pelos apartamentos do condomínio Ilha Pura
na Barra da Tijuca, que foi a Vila do Atletas166. No entanto, pode-se dizer que há um
processo de gentrificação em curso na região portuária, que se faz sentir tanto pela
atração de novos atores a ocuparem os comércios e prédios revitalizados, assim
como pela mudança de perfil do público consumidor da área, que encarecem o valor
dos serviços, afetando os residentes tradicionais. Esse processo só poderá ser
melhor analisado nos próximos anos.

Por exemplo, na reportagem: “De volta às origens: Revitalização na Região Portuária transforma o
mercado imobiliário do entorno e resgata a essência cultural e habitacional do bairro onde a cidade
começou”. O Globo, 08/11/2015, Morar Bem, p.1.
166
Segundo a reportagem: “Retomada do mercado imobiliário do Rio enfrenta dois desafios. Cidade
tem alta oferta de escritórios na Região do Porto e de imóveis no Ilha Pura”. O Globo, 03/09/2018.
165
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4.1.2 Nova espacialidade pública na Região Portuária: ordem e desordens

A aterrissagem do Projeto Porto Maravilha na zona portuária do Rio de
Janeiro se apresentou como elemento de ruptura da paisagem e dos modos de vida
que há muito tempo se firmaram no local. Em desconsideração à essa dinâmica
tradicional, o Porto foi tomado como espaço vazio para a ação do capital, sujeitando
o “vivido” e o “percebido” às armadilhas reducionistas do “espaço concebido”
(LEFEBVRE, 2013), controlado e mercantilizado.
Ignorando aquilo que esse território apresentava de mais genuíno, ou seja,
os traços da cultura afro-brasileira e de seu povo, ou mesmo se apropriando deles (o
samba, a diversidade etc.), foi implantado um projeto de urbanização que reafirmou
em solo carioca os mesmos repertórios encontrados em outros portos renovados ao
redor do globo, como é o caso de Barcelona, Buenos Aires ou Marselha. Seguindo
modelos internacionais, buscou-se fabricar uma nova imagem-síntese para o Porto
do Rio, como local ordenado, seguro, modernizado e “diverso”, apto a receber
visitantes e novos residentes. Como símbolos dessa virada no desenvolvimento da
região, modernas estruturas foram instaladas, novas vias, bondes de VLT, prédios
espelhados, museus emblemáticos e o percurso “encantador” do Boulevard
Olímpico. Por outro lado, buscou-se reprimir ou eliminar o que era considerado como
feio, desordenado, ultrapassado e incompatível como a nova imagem desejada para
a área. Esse processo de limpeza social e embelezamento urbano impactou
diretamente os atores econômicos e sociais que utilizavam o espaço, ou seja, a
população negra e mestiça que reside e “r-existe” no Porto.
Renato Emerson dos Santos utiliza o termo “branqueamento territorial” para
caracterizar as formas de apagamento da presença e da cultura negra no Porto do
Rio de Janeiro operada ao longo dos anos, como a remodelação do Cais do Valongo
em 1843, para receber a princesa Teresa Cristina, transformado em Cais da
Imperatriz; a Reforma Pereira Passos, cujos ideias sanitaristas e eugênicos da
época cuidaram de expulsar a população pobre e em maioria negra do centro da
cidade; e as políticas de erradicação de favelas da década de 1960 (SANTOS, et al.,
2018). A partir dessa leitura, o projeto Porto Maravilha seria mais uma tentativa de
branqueamento desse território.
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No processo de renovação da área, destacou-se tanto a construção de
novos equipamentos para uma world class quanto a valorização da cultura e do
patrimônio europeus que existiam no local, condizentes com uma representação
cultural branca e elitizada. Conforme indicam Broudehoux e Monteiro (2017), quando
houve o reconhecimento da cultura de matriz afro-brasileira, ela se deu de forma
pasteurizada e reduzida, recorrendo aos estereótipos que confirmam o mito da
brasilidade, para sua utilização como peça de consumo. Como exemplo, é possível
citar o casal de mestre-sala e porta-bandeira que saudava os visitantes da Praça
Mauá durante as Olimpíadas.
A construção de um espaço idealizado, perfeitamente ordenado e
direcionado para o consumo, tem ditado a tônica dos espaços públicos que foram
reconstruídos no Porto. É o caso de seu espaço mais luminoso, a Orla Conde, ou
como se tornou conhecido, o Boulevard Olímpico (WANIS, 2018). Uma caminhada
pelo local é reveladora. Foram realizadas diversas visitas à área entre julho e agosto
de 2016, durante o contexto de realização dos Jogos Olímpicos. O percurso pelo
novo

cartão-postal
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brindado
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belas

paisagens,

mobiliário

urbano

contemporâneo e espaços bem cuidados, além da aparente sensação de segurança
dada pelo vai e vem de turistas e visitantes de outras partes da cidade, além, é
claro, dos agentes do Centro Presente. A presença de ambulantes era controlada e
os food trucks dominavam o espaço de vendas. Esse é o perfil que predomina nesse
espaço público ainda hoje. Bem próximo ao Boulevard, a sensação obtida quanto à
presença de dispositivos de controle e de “espaços luminosos” foi outra. Ruas em
obras, espaços deteriorados, presença de moradores sem-teto, vendedores
ambulantes, zonas residenciais, praças modestas etc. Nessa aparente desordem é
que se encontra a vida pujante e real dos moradores e comerciantes locais,
impactados, porém pouco beneficiados pelo projeto.
Sobre a segurança, é possível afirmar que a sensação está circunscrita
basicamente ao Boulevard Olímpico e suas imediações, atendendo aos espaços
turísticos e não à população como um todo. Durante visita de campo (27/07/16), em
uma mercearia localizada na Rua Sacadura Cabral, a equipe de pesquisa foi
alertada para que não fotografasse as imediações, sob risco de tornar-se alvo de
traficantes da Providência. Os conflitos entre policiais e traficantes tinha se tornado
frequente naquele momento, com trocas de tiros.
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No Boulevard Olímpico, destaca-se o caráter privado desse espaço público,
por meio do controle sobre os usos e usuários (quem pode ou não vender, realizar
eventos, circular pela área) e da mercantilização do espaço, alçado como zona de
consumo elitizado. Durante as Olimpíadas, isso ficou muito evidente, com a
demarcação de um espaço de recreação, o Live Site, com regras de uso e
comportamento sociais condicionados. Cercado por grades de ferro, no qual a
entrada era gratuita, porém controlada pela disposição das grades em vai e vem
(como nos grandes concertos), foi delimitada uma área de consumo, seja das
competições exibidas nos telões, das atrações disponíveis na área ou dos produtos,
comidas e bebidas oficiais ofertadas.
Apesar de ter se apoiado na ideia de diversidade, como traz o título da
reportagem de O Globo (12/09/2016, Esportes, p.4), “Boulevard de todas as tribos”,
destaca-se no Boulevard Olímpico o processo de “privatização do espaço público,
convertendo-o em local aberto de uso seletivo” (WANIS, 2018, p.113). Serve para
desmistificar essa imagem a expulsão de indígenas que vendiam seu artesanato em
frente aos armazéns renovados da orla, fato também presenciado durante o período
olímpico. Além de representar desrespeito à lei dos artistas de rua e às leis que
protegem as populações indígenas, tal episódio indica um contrassenso com a ideia
de diversidade e uma ironia frente ao painel Etnias, arte urbana que destaca os
diversos povos e integra o local. Assim, enquanto sujeitos sociais tiveram seu
acesso negado, a ideia de inclusão e a diversidade associada ao Boulevard foi
usada como peça publicitária (oficial ou não) para atrair os usuários do “tipo certo”,
os “pioneiros” do processo de renovação (FIX, 2009) para esse espaço criativo e
renovado, afirmando uma espacialidade pautada pela lógica do consenso, mediado
pelo consumo planejado.
Apesar da imposição de um modelo de planejamento urbano altamente
controlador, algumas fissuras se mostraram aparentes. A cultura, capturada em
nome do grande projeto para impulsionar a neoliberalização do espaço, serviu
também como instrumento de resistência do povo negro que reside e se expressa
nesse território, lutando para se fazer representar. Tomando Santos et al. (2018),
cabe lembrar que uma série de atores têm disputado os significados de seu território
antes mesmo do estabelecimento da operação urbana Porto Maravilha, como o
grupo Afoxé Filhos de Gandhi, fundado em 1951, o Instituto dos Pretos Novos, cuja
criação remete a 1996 (com os achados arqueológicos do Cemitério do Pretos
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Novos), o samba e o quilombo da Pedra do Sal, a escola “Vizinha Faladeira”, o
“Prata Preta”, dentre outros.
Em janeiro de 2016, durante a ocorrência do Seminário “Os Jogos Olímpicos
e as transformações no Rio de Janeiro”, promovido pela Odebrecht e pelo jornal O
Globo, no anfiteatro do Museu do Amanhã, estiveram presentes autoridades
públicas, como o prefeito Eduardo Paes e o governador Luiz Fernando Pezão,
personalidades, empresários e membros da sociedade civil, muitos deles
entusiasmados com os rumos da cidade movida pelos megaeventos esportivos. Do
lado de fora do museu, moradores de áreas afetadas por remoções, estudantes e
membros de movimentos sociais se mobilizaram para denunciar os diversos abusos
e violações de direitos cometidos durante a preparação da Copa do Mundo e dos
Jogos Olímpicos na cidade (Fig. 25 e 26). O ato simbólico marcou um momento
disruptivo nesse espaço público altamente controlado, num dos poucos instantes
nos quais a esfera pública, local do embate político, pôde ser posta em prática em
sua essência. Guardas Municipais e Policiais Militares foram acionados para manter
a ordem no local. É relevante destacar que dentre os membros da equipe que
participavam das manifestações, o único abordado e revistado pela Polícia Militar
era negro.

Figuras 25 e 26: Manifestação em frente ao Museu do Amanhã.
Fonte: Rosane Santos, Acervo do Laboratório GPDU/UFF

Mesmo sob forte aparato de vigilância, as apropriações dos moradores
locais tem conseguidos romper, ainda que de forma momentânea, a imagem
cuidadodamente fabricada para a área: ambulantes vendendo produtos disfarçados,
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flanelinhas, moradores sem-teto, dentre outros. Nesse sentido a mídia tem cuidado
de resguardar a paisagem recém-renovada, denunciando situações que considera
como desordenadas. Na capa do jornal o Globo de 28 de setembro de 2015 (Fig.
27), a foto de crianças mergulhando na baía de Guanabara acompanhou o título da
reportagem “Desordem no novo cartão-postal”, indicando que práticas que
antecedem à construção do museu não condisem mais com as expectativas para o
local.

Figura 27: Desordem no novo cartão-postal
Fonte: O Globo, 28/09/2015, capa.

Para concluir a seção, vale destacar que a crítica dispensada por essa
pesquisa não se refere a uma defesa romântica da perda da essência dos bairros
portuários, mas cumpre o papel de questionar a natureza aleatória de um projeto
que foi sobreposto a importante tecido histórico e social, trazendo consequências
perversas para a população pobre e majoritariamente negra da área. É reconhecida
a necessidade de intervenções propiciadoras de melhoria para o local, porém o que
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se coloca em relevo é um processo de desenvolvimento urbano que tem se
concretizado mediante a expulsão e a recusa aos pobres no centro da cidade.
Na seção a seguir será apresentado outro ponto que foi essencial para a
consolidação da nova imagem da região portuária: o ordenamento do Morro da
Providência.

4.2. AJUSTES NA ORDEM PÚBLICA E NA ORDEM URBANÍSTICA NO MORRO
DA PROVIDÊNCIA

A ocupação da encosta do morro próximo à área central do Rio de Janeiro, na
região hoje conhecida como Morro da Providência, deu início à favela como
alternativa habitacional para a população pobre da cidade, ainda em finais do século
XIX. Desde seu surgimento, a favela foi atravessada por conflitos urbanos, onde o
processo de desenvolvimento da cidade, marcado também por campanhas
difamatórias (“aldeia do mal”, lugar da sujeira física e moral), conduziu sua história,
assim como a de outras favelas, por meio de ameaças frequentes de remoções
forçadas, à convivência em meio à precariedade social e de direitos, além contribuir
para apartação socioespacial de seus moradores.
A implantação do projeto Porto Maravilha, em 2009, trouxe consequências
imediatas para a Providência. Incrustrada na área compreendida pela operação
urbana e localizada próximo à estação Central do Brasil (o mais importante terminal
de passageiros de trens da cidade), o morro, ocupado por cerca de 4.094167
pessoas, encontrava-se sob domínio de narcotraficantes de uma das maiores
bandas criminais atuantes na cidade. Assim, o controle sobre essa área pobre e
conflituosa se tornou ponto essencial para o sucesso do projeto no porto.
A Providência se tornou alvo de programas de segurança e de urbanização,
cujos objetivos principais visavam à apresentação de uma imagem pacificada e
turistificada da favela para os novos visitantes. Como consequências, seus
moradores se viram ameaçados pela revalidação de políticas governamentais de
retomada de territórios, que ganharam forma mediante a militarização do cotidiano e
167

De acordo com dados do Censo de 2010, a Providência possuía 4.094 moradores e 1.237domicílios.
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nas remoções diretas operadas em prol da instalação de grandes equipamentos
urbanos. Nesse contexto, o processo de resistência conduzido pelos moradores
junto a entidades civis teve relevância fundamental para frear as iniciativas de
destruição real e simbólica daquilo que vem a ser a favela da Providência.
A análise dos ajustes da ordem no Morro da Providência será apresentada a
seguir, bem como suas consequências e ações de resistência.

4.2.1 Providência sob controle?

O avanço do grande projeto de renovação sobre a região portuária foi
operado mediante um processo de reconstrução imagética local, que visou modificar
as leituras dominantes de espaço abandonado, perigoso e deteriorado. Parte dessa
representação negativa, a favela da Providência foi vista como ponto sensível para o
projeto, fazendo-se necessário manter seu controle estrito, de modo a não
comprometer a OUCPM. Assim como os espaços públicos passaram por medidas
de limpeza urbana e embelezamento, o que na prática representou um ataque aos
moradores locais e suas práticas culturais, recaíram sobre o Morro da Providência
políticas de ordenamento socioespacial, a partir da implantação de uma Unidade de
Polícia Pacificadora e da definição de um projeto de urbanização, parte do programa
Morar Carioca.
A primeira ação sobre a favela foi a militarização do território. O processo de
ocupação do morro para a instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora foi
acompanhado com apreensão pelos moradores168, desconfiança essa que decorre
de experiências traumáticas de ocupação militares anteriores:
Povo que não é preparado pra entrar em favela é Exército, porque é cada
molequinho abusado. A gente tá vindo da igreja, de qualquer lugar, eles
pegam um..., aquele sinalzinho vermelhinho que ficam nas pessoas, eles
ficam botando aquilo nas pessoas. (...) Eles são uns molequinho tudo
despreparado. Jogam aqui na favela, arrastou 3 meninos aqui, soube, que
mataram, levou pra outra favela pra bandido matar. Isso foi aqui na
Providência, foi aqui. (...) Cimento Social que o Crivella colocou, aí ele botou
o Exército aqui, pra quê?! Pra destruir isso aqui. (A., 2015).

Cf. “Moradores da Providência ainda estão apreensivos com ocupação policial para instalação de
UPP”, O Globo, 23/03/2010.
168
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O relato da moradora, concedido em entrevista, evidencia a ação
militarizada e destaca episódio ocorrido a partir de 2007, quando a Providência foi
ocupada por cerca de 200 soldados do Exército que prestavam “segurança” para a
execução de obras do projeto Cimento Social169. Essa ocupação culminou no
lamentável episódio de julho de 2008, no qual três jovens moradores da favela foram
abordados por militares após voltarem de um baile funk e levados para averiguação
na base militar localizada no Santo Cristo. Após não ter sido identificado nenhum
problema, os rapazes foram entregues a traficantes do Morro da Mineira, favela de
facção rival à que domina o tráfico de drogas na Providência, sendo assassinados
brutalmente.
Já em 26 de abril de 2010, após a ocupação de homens do BOPE e Tropas
de Choque da Polícia Militar, foi instalada a UPP Providência, que teve impacto no
Morro da Providência, Pedra Lisa e Moreira Pinto. Apesar da proposta diferenciada
apresentada pelo programa de Unidade de Polícia Pacificadora, já nas primeiras
reuniões da corporação policial com os moradores as intenções de controle territorial
ficaram nítidas, como aparece no relato de M., moradora do morro:
O primeiro capitão que teve aqui (...), quando tudo começou o primeiro
capitão da Unidade de Polícia Pacificadora daqui dessa comunidade, com
nome de Glauco, ele foi objetivo, direto: Se a ordem cair no meu colo eu vou
fazer valer. Aí você quer o quê?! Então pra mim todos que entrar é a
mesma coisa, só muda o nome, endereço e cor (M., 2015).

O impacto da instalação da UPP excede as imediações da favela. Segundo
a Secretaria de Segurança, além dos moradores, as mais de 600 mil pessoas que
circulam diariamente pela Central do Brasil seriam também beneficiadas pelo
programa. Conforme publicado em O Globo (22/03/2010), para a secretaria a
unidade foi considerada como peça-chave no processo de “recuperação e

O Cimento Social, “Programa de Melhoria Habitacional em Áreas Urbanas de Risco”, foi um
projeto idealizado pelo então senador Marcelo Crivella, que tinha como proposta a realização de
obras infaestruturais e recuperação de residências já existentes na Providência mediante a presença
de soldados do Exército, para dar “proteção” na execução das obras. Vinculado ao Programa de
Aceleração do Crescimento, contou com financiamento do Ministério das Cidades e atuação do
Ministério da Defesa. O programa foi embargado pelo Tribunal Regional Eleitoral em 2008, por ter
sido considerado como medida eleitoreira. Algumas obras só foram concluídas em 2011 (SÁNCHEZ
et al., 2016a).
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revitalização da Zona Portuária”170. Tal intenção ficou evidente na fala do então
governador, Sérgio Cabral, durante a inauguração da UPP Providência:
Esse momento que a gente vive é um momento fundamental para que o
projeto portuário vá para frente. Sem a tranquilidade, sem a segurança
necessárias, a revitalização dessa área estava totalmente prejudicada. (…)
Sem dúvida nenhuma, a presença da segurança pública é vital para que
isso ocorra; então, hoje, eu acho que estamos dando um passo que eu diria
essencial: um pressuposto para o sucesso do porto é, sem dúvida, ter
uma UPP na Providência (Apud TEIXEIRA, 2010, grifos meus).

O controle territorial imposto pela UPP se constitui, portanto, como elemento
fundamental para desestigmatização da área portuária e afirmação da imagem de
lugar seguro. Para isso, a Providência passou por tentativas de domesticação,
embelezamento e transformação em atração turística (FREEMAN, 2012). Assim,
“nesse processo de ‘amansamento’ da pobreza e venda da favela, a UPP
Providência é peça central no processo especulativo de valorização da terra e de
produção de um novo imaginário para a área, que sustenta o projeto do porto”
(SÁNCHEZ et al., 2016a, p. 72-73).
A partir da UPP, houve um rearranjo das relações de forças que compunham
a vida na Providência. Os traficantes de drogas seguiram presentes, mesmo que sua
atuação fosse menos visível nos anos iniciais do programa. Assim como em outras
favelas ocupadas pelas forças de “pacificação”, os policiais assumiram protagonismo
na condução da dinâmica de vida dos moradores, cumprindo uma função de
agentes político-administrativos, como mediadores para o acesso a instituições e
serviços públicos e resolução de questões do cotidiano (MACHADO DA SILVA,
2010).
Segundo Sánchez et al. (2016a), também é possível notar um investimento
simbólico, confirmado pela difusão em grandes veículos de comunicação, de uma
aproximação entre os moradores da Providência e policiais. Ações como festas e
atividades recreativas, distribuição de chocolates durante a Páscoa, promoção de
bailinhos de carnaval, almoços dançantes para idosos, dentre outras (Site UPP
Acontece)171, representaram uma pacificação discursivas de possíveis conflitos
sociais e urbanos.
“Polícia Militar começa a implantar UPP no Morro da Providência, no Centro”. Ana Cláudia Costa.
O Globo, 22/03/2010.
171
Disponível em: http://www.upprj.com/index.php/acontece/P11. Acesso em 21/03/2019.
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A centralidade assumida pelos policiais no direcionamento da vida da favela
se fez sentir nas tentativas de estabelecimento de um novo padrão de sociabilidade.
Atividades consideradas impróprias foram restritas, como os bailes funk que
ocorriam na antiga praça Américo Brum, liberado somente em 2015, sob olhares
atentos dos policiais da UPP.

Moradores entrevistados reconheceram os bailes

como o único modo de lazer existente na Providência, representação cultural que
não pertence apenas às favelas, apesar de ter sido criminalizada pelos comandos
de UPPs:

Mas vou falar a verdade, se não fizer o funk pro povo aqui, é tipo dá pão
com..., como é que se fala? Pão e? Pão e Circo. Se não der o circo o povo
vai começar a matar, então deixa eles dançar um pouco. Os outro é besta?
Aí vende, aí dança um pouquinho, aí a UPP se tranquiliza um pouco.
Porque ninguém aguenta, não tem o que fazer também. Eles..., eu não
crucifico eles não, cara, deles dançar. Eu sou da igreja, eu tenho..., eu
porque vou pra igreja. E se eu não tivesse pra onde ir? Eu ia cair ali no
baile. Eu não ia cair no baile pra dançar? (risos). Eu falo, Jesus, o que eu
tenho é o Senhor. Eles têm quem? Aí elas dançam até 8 da manhã, bebe
(...). Eu tenho pena do povo daqui, né M. (...) É a diversão deles é o funk,
fazer o quê? É a diversão que eles têm. (...) As patricinha gosta de funk
também. Lá na Rocinha vão tudo pro baile dançar. Só não gosta dos preto,
mas gosta do samba, gosta do baile funk. Eu falei, eu fui numa festa só
tinha gente chique, mas na hora que começou, tã, tã, tã, tã eu: ah, falsos!
Malham a gente mas adoram um funk, um pagode. Aí eu falo, vão lá,
desculpa, mas é mesmo, vão lá bater bunda igual as preta. Eu falei então,
pra que essa discriminação? Vamos se juntar que é melhor, num é?! (risos).
Cada um com a sua cultura. Todo mundo: ah é porque é favelado. Mas
mostrou na televisão, na Rocinha, todo mundo da Globo indo pro baile funk
(A., 2015).

Além disso, até mesmo festas particulares foram submetidas ao aval dos comandos
policiais:
Ah, mas agora se você quiser fazer uma festa dentro da sua casa, não é
isso, tem que ir lá e pedir. (...) Eu já falei com eles, eu não vou pedir. Tô
fazendo um evento na minha casa, então eu não vou! Gente, que isso, que
falta de respeito, eu tô dentro da minha casa (M., 2015).

Os policiais assumiram também um papel de agentes civilizadores. Foram
oferecidos códigos de sociabilidade e práticas reconhecidas pelas classes médias,
tais como a realização de bailes de debutantes no Museu Histórico Nacional, a ida
de um grupo de senhoras a espetáculo do Teatro Municipal e visita de moradoras a
pontos turísticos. Esses eventos, organizados e patrocinados pela UPP da

237

Providência, receberam destaque na grande mídia, particularmente no Grupo Globo
(Fig. 28).

Figura 28: A UPP Providência nas mídias
Fonte das reportagens (da esquerda para a direita em sentido horário): Extra, 03/12/2012; O Globo,
08/06/2015; O Globo, 06/03/2015; e G1-Globo Repórter, 05/11/2010.

No relato de moradores entrevistados, suas percepções em relação à UPP na
Providência ficaram evidentes, e relações conflituosas foram apontadas:
Isso aí seria uma definição do que seria a UPP. Uma confusão que
aconteceu aqui, aí um rapaz foi se meter, o cara puxou a arma, o policial
puxou a arma: e aí, vai resolver na mão? Não vou resolver não, o senhor tá
armado. A função da UPP aqui a gente considera um vizinho estranho (B.,
2015).
É, mas é um vizinho estranho, a palavra certa é essa (M., 2015).
Não tão fazendo nada pela comunidade. Bota revólver na cara das crianças.
Não me leva a mal não, você tá dentro de uma comunidade, conhece quem
é quem (...), meus filhos tava indo pra escola. Eu não sei, porque eles
mudam de favela, porque tem favela que é muito violenta. A Providência até
que não tem esse histórico muito. Mas de repente, o que isso, botam a
arma na cabeça das pessoas. Se é uma UPP, se era pra interagir com a
comunidade, pra conhecer (...) eles sabem quem é quem, mas a falta de
respeito deles é grande, eu acho, porque se eles conhecem, tão aqui, eles
mapeia, eles tem inteligência, eles não vão ser maluco da cabeça não, que
eles sabem quem é quem. Então pra que fazer isso com os moradores que
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ganham com o seu trabalho, que a maioria sai daqui sete horas da manhã.
É pião mesmo, não tem vida, né, sai sete e volta sete da noite (A., 2015).
A maioria desse policial não tem preparação nenhuma. A maioria você vê,
tá bem nítido mesmo, não tem preparação nenhuma. É por isso que eu
digo, antes da UPP entrar em uma comunidade eles tinham que fazer o
que, uma ressocialização, entrar com projeto social, entendeu, explicar o
que vai acontecer. Mas eles já entram assim, oh! Parece que eles são
morador e nós somos a visita (M., 2015).

Conforme já abordado no Capítulo 3, apesar das Unidades de Polícia
Pacificadora terem contado com amplo apoio nas mídias e opinião pública
(sobretudo na fase inicial do programa), inúmeros episódios de violência contra
moradores (abusos de autoridade, revistas indiscriminadas, violência física e
psicológica, invasão de privacidade, controle socioespacial, dentre outros) passaram
a ser expostos, além do retorno de traficantes para os morros (aguçamento dos
conflitos) e as próprias fragilidades quanto à sustentabilidade das UPPs (custos,
grande efetivo policial etc.). Após o caso do desaparecimento de Amarildo de Souza
na Rocinha, no dia 29 de setembro de 2015 um episódio brutal ocorrido na
Providência ganhou projeção nos noticiários nacionais e internacionais. Rendido por
policiais da UPP, Eduardo Felipe Santos Victor, de 17 anos, foi morto, sendo o caso
reportado como auto de resistência. Entretanto, graças à coragem de alguns
moradores, foi revelada a adulteração da cena do crime e os policiais foram
denunciados172. Considerado pelos comandos das UPP como um desvio de conduta
que deveria ser exemplarmente punido, o episódio aponta o quadro de impunidade e
violação de direitos que impera nessas localidades. Na falta de provas, “os
depoimentos de policiais são as versões aceitas e a alta incidência de mortes em
decorrência da ação policial parece ser um fato normal, não só no Morro da
Providência, mas no panorama geral das favelas cariocas” (SÁNCHEZ et al., 2016a,
p.76).
É importante destacar também que os efeitos da “pacificação” sobre o
território da Providência foram esmorecendo com o passar do tempo, com o retorno
de traficantes ao morro. Em 2016, antes mesmo da ocorrência dos Jogos Olímpicos,
os confrontos entre traficantes e policiais da UPP se tornaram intensos173, com
relatos de tiroteios nas imediações da favela, na região da Rua Camerino. Apesar
“PMs de UPP forjam cena de crime. Jovem é executado na Providência”. O Globo, 30/09/2015,
Capa.
173
“Barril de Pólvora no Centro: Confronto entre PMs e bandidos deixam seis mortos. Beltrame
promete revide”. O Globo, 07/05/2016, p.12.
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dos sinais de fracasso do programa, a Orla Conde, espaço mais destacado do Porto
Maravilha, manteve “sua imagem de ‘região segura’ preservada, na tentativa de
blindagem simbólica do território pela grande mídia, como se, apesar de se tratar de
regiões contíguas, uma área fosse completamente desconexa em relação à outra”
(WANIS, 2018, p. 100). Porém, a imagem de local seguro não persistiu nas demais
regiões incluídas na OUC, tornando-se um ponto de interferência para a
consolidação da área como novo destino residencial para a classe média.

4.2.2 Urbanização da Providência?

Junto ao controle militarizado do Morro da Providência, foi proposto um
projeto de ordenamento urbanístico para o local, colocando em prática estratégias
de embelezamento, desadensamento e venda da favela ao turismo, orquestradas
pela prefeitura. Em 2010 o programa Morar Carioca foi lançado na favela (Fig. 29),
incluindo a implantação de um teleférico (Fig. 30) e um plano inclinado (Fig. 31), a
construção de um Centro Histórico Cultural (Figs. 32 e 33) e uma quadra
poliesportiva, além da realocação de 832 casas (Fig. 34), ou seja, quase metade das
moradias teriam que ser removidas para dar lugar às obras ou por estarem
localizadas em áreas consideradas de risco174. Na condução das obras previstas no
programa, a iniciativa privada atuaria como parceira na construção do teleférico
(único equipamento construído) e do plano inclinado, através do consórcio Riofaz,
composto por três das maiores empreiteiras do país, Odebrecht, OAS e Carioca
Engenharia, empresas que também fizeram parte da concessionária responsável
pelas obras do Porto Maravilha.

“Paes lança projeto de remoções na Providência. Casas em locais perigosos serão desocupadas;
estudo mostra que 18 mil famílias vivem em áreas de risco no Rio”. O Globo, 17/01/2011, p.20.
174
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Figura 29: Projeto de Urbanização.
Fonte: https://forumcomunitariodoporto.files.wordpress.com/2011/12/relatc3b3rio-morro-daprovidc3aancia_final-1.pdf. Acesso em 25/03/2019

Figura 30: Projeto teleférico
Fonte:
http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/exibecont
eudo?id=1126270. Acesso em 25/03/2019.

Figura 31: Projeto plano inclinado
Fonte:
http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/exibecont
eudo?id=1126270. Acesso em 25/03/2019.
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Figuras 32 e 33: Projeto Centro Histórico e Cultural
Fontes: https://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/2012/01/09/nao-e-so-destruicao-de-casasmas-de-historias-e-memorias/ e http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/exibeconteudo?id=1126270
(respectivamente). Acesso em 25/03/2019.

O projeto representou mais uma iniciativa de reconfiguração imagética do
Morro da Providência, cujo potencial histórico poderia ser aproveitado como mais um
atrativo turístico a ser incorporado ao Porto do Rio. Isso fica evidente na fala do
então Secretário Municipal de Habitação, Jorge Bittar: “A reurbanização da
Providência é fundamental para a revitalização da Zona Portuária”175. Cabe lembrar
que assim como as propostas de transformações urbanísticas da região portuária
remontam à década de 1990, as tentativas de “requalificação” da Providência
também não representaram novidade, iniciadas no âmbito do programa FavelaBairro. Em 2005 foram realizadas obras de saneamento básico e instalação de
estrutura para um “Museu a Céu Aberto”, iniciativa que se tratava da delimitação de
um itinerário turístico no centro da favela, a fim de valorizar bens histórico-culturais e
a importância geral do Morro da Providência (cf. PINTO; KAZAN; LORETO, 2014).
Já no contexto do projeto Porto Maravilha e da preparação da cidade para os
megaeventos esportivos, o projeto Morar Carioca, considerado como uma reedição
do Favela-Bairro (GALIZA et al., 2013), veio reforçar a tendência de transformação
da Providência em um destino turístico (SÁNCHEZ, et al., 2016b).

In: “Morro da Providência será reurbanizado e ganhará dois teleféricos e plano inclinado”. O Globo,
28/03/2010.
175
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Figura 34: Realocações.
Fonte: https://forumcomunitariodoporto.files.wordpress.com/2011/12/relatc3b3rio-morro-daprovidc3aancia_final-1.pdf. Acesso em 25/03//2019

Em nome da estetização do local, o projeto de urbanização representou um
elemento de ruptura e desestruturação social da favela: “Hoje a intenção do Poder
público, sistema como um todo, é reconstruir a história do Morro da Providência. (...)
Criando novos personagens. Isso é o que é o mais covarde, criando novos
personagens num lugar que tem uma história tão rica” (MORADOR DA
PROVIDÊNCIA, 2014).
A implantação do projeto foi marcada pela falta de diálogo com os
moradores e a entrada desrespeitosa da Secretaria Municipal de Habitação no
morro.
(...) entrou tipo uns guerrilheiros numerando as casas (...), sem dar uma
satisfação. Morador saía pra trabalhar, quando voltava a casa tava
marcada. Agora marcada pra quê? E eu muito curiosa fui procurar saber
que tipo de marca era aquela, porque nós não estávamos na Alemanha,
né? No Nazismo. (...). Aí falaram: é porque esses moradores vão ter que
sair das suas casas. Vão ter que vender as suas casas e a tabela dos
preços que nós temos do mínimo ao máximo é X. Quer dizer, praticamente,
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quem iria comprar uma casa por 17 mil reais? (...) Quem é que está
autorizado e quem é a pessoa que está examinando essas casas com olhar
de, no caso, o profissional né, que fosse qualificar o valor da casa?
Ninguém. Aí começou a briga (MORADORA DA PROVIDÊNCIA, 2014).

Sem prestar informações aos moradores, a Secretaria procedeu à marcação
de diversas casas com a sigla SMH seguida de um número correspondente à casa
que supostamente seria removida. As justificativas fornecidas por laudos técnicos da
prefeitura foram, muitas vezes, contraditórias e imprecisas, como indicado nos
contra-laudos produzidos pelo engenheiro Maurício Campos e o arquiteto Marcos
Asevedo176, fato que indica a violação de direitos vivenciada pelos moradores
(FÓRUM, 2011).
Após a marcação das casas, agentes da prefeitura buscavam os
proprietários para negociar o valor de venda, desconsiderando o custo do terreno.
Tanto a indenização oferecida quanto o aluguel social177 estavam abaixo do valor de
mercado, o que contribuiu para inviabilizar a permanência de muitos moradores na
área, tendo em vista a crescente valorização imobiliária na região portuária, além do
aumento do custo de vida na favela, promovido pela entrada da política de
“pacificação, que incitaram processos de gentrificação178.
Não tem diálogo com eles. O que eles querem na realidade é: aluguel
social. Aluguel social é uma ilusão, gente! Eu não vou deixar o que eu tenho
aqui. Eu tenho uma casa boa, sabe? Olha, eu abro a minha janela, eu vejo
todo mundo passando... bom dia, Dona Márcia! Agora, eu vou morar num
cubículo de 38m²? (...) Não, mas tudo o que eu consegui aqui na minha
176

O primeiro contra-laudo, produzido em setembro de 2011, verificou as condições geotécnicas das
casas locadas nas áreas ditas de “risco” no Morro da Providência e Pedra Lisa, concluindo que: “(...)
as casas localizadas na parte alta da comunidade da Pedra Lisa apresentam afastamento adequado
dos muros existentes, boa parte dos quais são de construção recente; a parte baixa da comunidade,
que faz limite com a escarpa do Morro da Providência, também conta com muros limítrofes
construídos pela GeoRio que estabelecem uma faixa de segurança para a implantação de
edificações, igualmente respeitada pela comunidade; diversas obras de contenção e estabilização de
taludes (em solo e rochosos) foram executadas recentemente, e sua manutenção e complementação
será suficiente para controle de quaisquer riscos instalados e potenciais” (CAMPOS & ASEVEDO,
2011, p.46). Já o segundo contra-laudo, elaborado em finais de 2013 como reposta às mudanças no
projeto da prefeitura (depois de 100 casas já terem sido removidas, estava prevista a retirada de mais
70 residências em área considerada de risco, no lugar das 832 previstas inicialmente), verificou-se
que somente 11 casas estavam em condições reais de risco e que as outras poderiam ser
solucionadas com reforços estruturais.
177
Outra contrapartida ofertada pela prefeitura, o aluguel social apresentava o valor de 400 reais, a
serem pagos de forma provisória ao morador até seu reassentamento em empreendimentos do
programa Minha Casa Minha Vida (GIANNELLA, 2015).
178
O projeto descumpre assim seus compromissos sociais: “Operação Urbana Porto Maravilha parte
do pressuposto de que os atuais moradores devem permanecer na região portuária. Pelo menos 3%
dos recursos da venda dos CEPACs serão obrigatoriamente investidos na valorização do Patrimônio
Material e Imaterial da área e em programas de desenvolvimento social para moradores e
trabalhadores.” Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/web/sup/OperUrbanaApresent.aspx;
acesso em 21/08/2015.
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casa foi com muito sacrifício. É tudo sacrifício! Então eu vou até o final pela
luta da minha casa e pra ver a minha comunidade permanecer linda e
bonita do jeito que ela é. Porque nos piores momentos o poder público
nunca passou aqui pra abraçar a causa de ninguém. Agora que pacificaram
a comunidade nos convidam a nos retirar? Não! (...) O modelo de favela
que eles querem é pra inglês ver, não é pra mim. Então a gringa aqui sou
eu. A modelo aqui sou eu. Minha Casa Minha Vida é onde eu moro! (Márcia
Regina de Deus, CASAS MARCADAS, 2012).

O depoimento da moradora revela sua percepção sobre as diversas faces do conflito
instaurado a partir da entrada do projeto. Ao invés de garantir a melhoria da
qualidade de vida dos moradores da Providência, a renovação urbanística da favela
representou uma ação violenta e desrespeitosa, que ameaçou a permanência dos
residentes e uma forma de violação do direito à moradia (SÁNCHEZ et al., 2016a;
FÓRUM, 2011).
Apesar dos compromissos assumidos pelo projeto Porto Maravilha, de que
os residentes da região portuária deveriam permanecer no local, o único conjunto
habitacional construído em área próxima foi o da Rua Nabuco de Freitas, conforme
já apontado na seção anterior.

De acordo com os relatos de moradores

entrevistados em maio de 2015, até aquele momento somente 18 famílias removidas
da Providência foram morar no conjunto.
É difícil precisar a localização para onde os moradores foram realocados, mas
cabe lembrar que a maioria das habitações populares construídas no contexto de
preparação para as Olímpiadas, como parte do Programa Minha Casa Minha Vida,
foram instaladas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, num movimento contraditório,
que afirma o “renascimento do centro da cidade” com o Porto Maravilha e ao mesmo
tempo promove a ascensão da periferia para os pobres urbanos. Conforme
lembrado por Sánchez et al. (2016a), o processo não é conjuntural, ligado apenas à
ocorrência dos megaeventos, mas faz parte de um processo de desenvolvimento
urbano baseado na "acumulação por despossessão", visando à liberação de porções
da cidade para a expansão do mercado imobiliário, mediante despejos e remoções
de famílias pobres.
Frente ao projeto imposto pela prefeitura, moradores e movimentos sociais
começaram a se mobilizar. A partir da criação do Fórum Comunitário do Porto179 e
179

O Fórum Comunitário do Porto (FCP) foi criado em 2011 a partir dos temores sobre os possíveis
impactos da OUCPM na região. Espaço formado por moradores e comerciantes da região,
movimentos sociais, pesquisadores, representantes do legislativo municipal, estudantes de
universidades e defensores públicos, constituindo-se como um importante fórum de resistência, que
visava a luta pelo espaço e o reconhecimento público dos conflitos advindos da operação urbana.
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da formação de uma Comissão de Moradores180, juntaram-se ao processo de
resistência representantes de universidades públicas (em particular o Departamento
de Serviço Social da UERJ e o Núcleo de Planejamento Experimental do
ETTERN/IPPUR/UFRJ), educadores e militantes de movimentos sociais em favelas
(Grupo Educação Popular – GEP), especialistas responsáveis pela elaboração de
laudos técnicos (Maurício Campos e Marcus Asevedo) e membros da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro. A articulação entre esses atores possibilitou a
disputa pela produção do espaço no Morro da Providência (Cf. SÁNCHEZ et al.,
2016a). Em 2012 foi impetrada uma Ação Civil Pública que determinou a paralização
das obras do Morar Carioca. Resultou do processo, a remoção de cerca de 200
famílias (FAULHABER & AZEVEDO, 2015) e o teleférico, único grande projeto que
foi adiante.
A instalação do teleférico, que faz a ligação da Praça Américo Brum à Central
do Brasil e à Gamboa, trouxe poucos benefícios para os moradores, apesar das
justificativas de melhoria na mobilidade. Inaugurado em julho de 2014, o
equipamento não acessa a parte mais alta do morro, além de ter funcionado de
forma inconstante. Para a construção desse modal, foi demolido o principal espaço
público da favela, a Praça Américo Brum, que era composta por uma quadra
poliesportiva. Apesar dos protestos dos moradores (Figs. 35 e 36), foi imposto pela
prefeitura a construção de um equipamento de grande impacto orçamentário e
espacial, cujo objetivo implícito e explícito era o incremento ao turismo: "Eu não
tenho dúvida de que isso aqui vai virar o 'Pão de Açúcar 2 - a Missão' porque é
incrível a visão que se tem aqui (...)”181, declarou Eduardo Paes durante visita para
teste do teleférico. Logo após as Olímpiadas, em dezembro de 2016, o sistema
parou de funcionar, com o fim do contrato entre os operadores e prefeitura182.

“A Associação de Moradores nunca nos representou, por isso que surgiu a Comissão de
Moradores, foi por isso. E foi através dessa Comissão de Moradores é que nós chegamos até onde a
gente chegou” (M., 2015).
181
A declaração do então prefeito foi dada durante os testes do teleférico, ainda em dezembro de
2012. Cf. “Eduardo Paes diz que teleférico da Providência será 'Pão de Açúcar 2'”. O Dia, 21/12/2012.
182
Informações disponíveis em: “Teleféricos do Alemão e da Providência estão parados há meses.
Eles refletem o prejuízo de quase R$ 300 milhões, utilizados no investimento, e o abandono das
autoridades”,
RJTV,
04/04/2018.
Disponível
em:
https://g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/noticia/telefericos-do-alemao-e-da-providencia-estao-parados-ha-meses.ghtml. Acesso em
25/03/2019.
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Figura 35: Interdição da quadra
Fonte: Leonardo Silva de Lima. Disponível em
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=25
5561424469310&set=a.255561177802668.85
011.100000463634176&type=3&theater.
Acesso em 30/11/2015.

Figura 36: Protestos dos moradores
Fonte: Gustavo Stephan Agência Globo
Disponível em:
https://oglobo.globo.com/rio/moradores-do-morroda-providencia-protestam-contra-interdicao-depraca-2713856. Acesso em 25/03/2019

Por fim, é possível afirmar que o conjunto de obras do Morar Carioca, apesar
de ter causado grande impacto na vida dos moradores, ameaçando sua
permanência de forma direta (remoção) ou indireta (gentrificação), não trouxe
melhoria efetivas para a qualidade de vida na favela. Em entrevista realizada, os
moradores se queixaram da sujeira decorrente da ineficácia do serviço de limpeza
urbana, falta de luz, carência de saneamento básico e carência de equipamentos
públicos, como escolas de ensino médio, postos de saúde e profissionais
especializados para o atendimento.
(...) então eu vou te falar, tirou nossa cultura, tirou a nossa escola... eles
desestruturaram tudo, sabe o que é tudo? Tudo aqui na Providência! (...) Só não
fizeram um desastre porque teve essa resistência, né. A única coisa de concreto
que teve aqui foi o teleférico, mas..., saneamento básico não temos, tamo vivendo
no escuro. (...) É, a gente tá vivendo nesse caos aqui na Providência. Num tá
aquele caos de obra porque o maior foi esse (teleférico), entendeu, que era dia e
noite na máquina: pim, pim! (A., 2015)

A análise dos aparatos de ordem lançados sobre a região portuária do Rio
de Janeiro permite identificar, assim, uma ação diferenciada no Morro da
Providência e nos espaços públicos, em especial aqueles vinculados à operação
urbana. É possível identificar a seletividade territorial nas políticas urbanas, com
uma concentração de investimentos em frações específicas, de modo a atrair novos
moradores e visitantes (Cf. Mapa 2). Segundo a mesma lógica, foram também
implementados diferentes dispositivos de controle para cada espaço, como forma de
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conter os indivíduos ou grupos sociais considerados perigosos/desordenados e
garantir uma sensação de segurança para o desfrute do espaço renovado.
No Morro da Conceição, a alternativa foi a de atrair membros da chamada
indústria criativa, ressignificando o local. Já no Morro da Providência, favela
marcada pela presença de narcotraficantes, a solução encontrada foi a de
estabelecer o controle militarizado do espaço além da tentativa de promover uma
efetiva redução no número de habitantes. Tentou-se aproveitar o potencial turístico
da favela mais antiga da cidade, como parte do projeto no Porto, no intuito de
apresentar aos visitantes da área uma pobreza domesticada, “pacificada”, além de
ordenada pela ação urbanística e seus dispositivos espaciais, a serem apreciados
do alto do teleférico instalado. E nas regiões vizinhas à favela, sobretudo no espaço
de maior visibilidade do Porto Maravilha, o Boulevard Olímpico, a vigilância foi
estabelecida por um modelo de policiamento que aciona a representação do
amigável (Cf. Mapa 2). Tal modelo de vigilância, associado a outras estratégias de
controle, cuidou de selecionar os tipos de uso e de usuários compatíveis com a nova
urbanidade pretendida para a área.
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BALANÇO DAS INTERVENÇÕES DA ORDEM NA CIDADE OLÍMPICA: ÚLTIMAS
CONSIDERAÇÕES

A análise do conjunto de transformações no Rio de Janeiro, motivado pela
ocorrência de megaeventos esportivos, permitiu identificar um processo de ajustes
tanto no espaço urbano quanto dos aparatos de controle social. Mecanismos de
ordenamento socioespacial foram acionados para promover a reconstrução da
imagem da cidade, com vistas à representação de um espaço modernizado e
ordenado, condizente com um novo projeto de cidade.
O uso do planejamento urbano associado a mecanismos de vigilância,
indução de comportamentos e repressão, é forma recorrente no exercício do
controle social e espacial nas diversas sociedades. A premissa ideológica de que o
bom plano urbanístico seria capaz de resolver os problemas infraestruturais e
sociais, esconde as artimanhas do “espaço concebido” (LEFEBVRE, 2013), ditando
as formas e os usos corretos para o urbano.

A ordem pública se associa ao

urbanismo como modalidade de controle, que cuida de repelir os desvios sociais, as
rebeldias, as atividades e os sujeitos incompatíveis como essa cena urbana
recriada. No entanto, a imposição desse ordenamento estrito falha, pois busca
controlar aquilo que não tem controle, a vida pujante nas cidades.
No Rio de Janeiro, esse controle ganhou contornos específicos no contexto
de transformações urbanas a propósito dos Jogos Olímpicos de 2016. Demarcando
o alinhamento nos rumos do capitalismo neoliberal, por um lado foram aprofundados
os dispositivos de repressão social, com a criação de políticas de ordem e
segurança pública. Por outro, as práticas do planejamento estratégico, iniciadas
ainda na década de 1990, tiveram grande avanço. Como em outras etapas de
desenvolvimento urbano da cidade, projetos internacionais de planejamento foram
tomados como modelos para o Rio, cujas soluções propostas seriam capazes de
livrar a cidade das representações ainda vinculadas às ideias de atraso e desordem.
Assim, o planejamento olímpico, inspirado pelo modelo Barcelona, assumiu a
missão de regenerar o Rio de Janeiro, mediante o resgate do orgulho do carioca, a
renovação de frações urbanas, a modernização de redes de infraestrutura, a
definição do bom uso dos espaços, a pacificação social e a dispersão da sensação
de desordem e insegurança na cena pública e em favelas da cidade.
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No comando de tais transformações, atores públicos e privados passaram a
intervir seletivamente na cidade, seja na definição das áreas de concentração de
equipamentos e redes de infraestrutura, ou na imposição de políticas de segurança
pública e suas áreas de implantação. Com isso, visava-se à obtenção de ganhos
políticos e econômicos, a serem adquiridos com a valorização de porções urbanas
de interesse do capital e com a imobilização das “classes sociais perigosas”,
garantindo uma atmosfera aparentemente segura para o desfrute e consumo dos
espaços renovados.
Na composição da boa imagem da cidade, uma cidade próspera e capaz de
atrair visitantes e disputar os fluxos de capitais, a segurança foi ponto essencial. No
bojo das transformações urbanas, a defesa das ações na área de segurança pública
se propagou como sinônimo de uma nova era para o Rio de Janeiro, que prometia a
redução no quadro de violência e sua transformação em uma cidade mais justa.
Apesar dos números positivos apresentados por órgãos públicos vinculados
a políticas como a UPP e o Choque de Ordem, mais do que promover uma melhoria
efetiva na segurança pública da cidade, tais políticas foram efetivas na venda de
uma imagem de segurança durante o período de preparação olímpica, conquistando
grande projeção nas mídias. A venda de tal imagem não significou uma cidade mais
segura, e sim a criação de nichos de segurança para as classes média e alta,
potenciais compradoras da cidade mercadoria (de luxo), na tentativa de conter a
pobreza, a marginalidade e o comportamento incívico (VAINER, 2002a),
considerados como entraves para a chamada Cidade Olímpica. Dessa forma, é
possível afirmar que o planejamento olímpico garantiu frações urbanas cada vez
mais exclusivas para um público de consumidores, viabilizadas graças à introdução
de medidas de “intolerância seletiva” (WACQUANT, 2006), que empurraram parte da
população pobre para as periferias da cidade, na extrema Zona Oeste.
No que se refere às ações sobre os espaços públicos, os projetos de
urbanização, somados às políticas municipais implementadas pela SEOP e a PPP
que implantou o programa Segurança Presente, buscaram redefinir a esfera pública
de convivência no Rio de Janeiro, indicando os usos e os usuários compatíveis com
tais lugares. A implantação de uma política de ordenamento com caráter civilizatório
e repressor representou um importante mecanismo de poder, com capacidade para
produzir uma realidade da cidade, no intuito de reconstituir o que era entendido
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como cidade do Rio de Janeiro e sua urbanidade, acionando um projeto de cidade
pautado pela lógica do mercado.
Assim, promoveu-se a exclusão e perseguição de grande parte da
população pobre do Rio, para a qual o direito à cidade foi sistematicamente negado.
Os investimentos cumpriram, prioritariamente, a função de embelezar e higienizar a
cidade. O fato da aplicação de tais recursos não ter sido capaz de diminuir a
exclusão socioespacial, mas apenas de tentar invisibilizar a pobreza aos olhos do
mundo, revela-se como efeito colateral de menor relevância (FERRAZ, et al., 2013).
Já na implementação de medidas de segurança pública e de urbanização
para as favelas, apesar das propostas de caráter diferenciado, com vistas à
integração das mesmas no conjunto da cidade dita formal, suas ações resultaram no
contrário. Foram promovidos durante o período de preparação olímpica medidas
efetivas para a imobilização social, domesticação dos moradores, ressignificação de
algumas favelas (como local de turismo e de consumo) e/ou mesmo sua eliminação,
sendo que o governo de Eduardo Paes pode ser identificado como o que promoveu
o maior número absoluto de remoções na história da cidade. Uma série de violações
de direitos fundamentais (direitos humanos, direito à moradia etc.) foi observada
nesse período.
Os ajustes na ordem pública e urbanística em determinadas favelas da
cidade cumpriram a função de representar uma realidade editada da cidade e
esconder as marcas mais aparentes da pobreza e da violência, rendendo ganhos
para os atores envolvidos no processo de transformação da cidade.
Assim, as promessas de segurança e pacificação e de reorganização da
cidade acabam revelando, mais uma vez, estreita relação entre a ação do
estado na defesa dos interesses dominantes e as intervenções urbanas que
se desdobram no franco desrespeito ao direito democrático à cidade. Pouco
importa que os gastos vultosos não reduzam a violência; a conta que deve
fechar é a da percepção discursiva de que tais medidas são garantidoras do
ordenamento do espaço público e passam bem na TV (FERRAZ, et al.,
2013, p.61).

Tais políticas não foram capazes de gerar transformações duradouras, que
contribuíssem para modificar a percepção negativa sobre as favelas e o quadro de
privações vivenciado pela população favelada.
O exercício da ordem na região portuária permitiu visibilizar a seletividade
das ações de ordenamento social e territorial em uma região de grande importância
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histórica, cultural e social da cidade, ocupada predominantemente pela população
pobre e negra. A aterrissagem energética do projeto Porto Maravilha no local,
introduziu uma série de rupturas nas formas urbanas e nos modos de vida que
sobreviviam no/do porto. A renovação da área, com a instalação de grandes
equipamentos culturais e modernização das redes de infraestrutura, foi viabilizada
mediante tentativas de contenção da população local e de suas práticas sociais e
culturais, na busca por estabelecer uma atmosfera limpa e segura para um novo
público frequentador. Na Providência, favela localizada na área da Operação
Urbana, a alternativa foi a imobilização social via militarização do território e tentativa
de eliminar boa parte da favela, como componente do processo de ressignificação
do morro, transformado em local de turismo e parte do circuito renovado do projeto
Porto Maravilha.
Nesta pesquisa, ficou claro o acúmulo de aparatos da ordem como elemento
essencial para a promoção deste espaço renovado, símbolo do planejamento
olímpico. Apesar das transformações operadas e da demarcação de novos circuitos
de turismo e entretenimento na região portuária, os efeitos dessa grande operação
urbana, com vistas à elitização do perfil de moradores, não saíram conforme o
esperado. No que se refere ao período analisado, é possível apontar o fracasso da
OUC
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disponibilizados, formando um estoque imobiliário cujo destino é incerto, além do
desinteresse de investidores na compra dos CEPACs, fato que colocou em risco o
processo de valorização da área. Para tentar contornar a situação, a gestão de
Eduardo Paes chegou a recomprar mais de 168 mil CEPACs do FGTS, ou seja, foi
utilizada verba pública municipal para a obtenção de certificados emitidos pelo
próprio município, no intuito de obter recursos (que até então eram privados ou
públicos não municipais) para as intervenções previstas no projeto183. Assim, fica
latente as dificuldades da operação urbana, porém o desenrolar de tal processo e
suas consequências só poderão ser estudadas com maor profundidade nos
próximos anos.
A partir da análise da direção de desenvolvimento urbano implantada no Rio
de Janeiro, é possível afirmar que o alto custo para sediar grandes eventos, tanto do
ponto de vista dos recursos públicos empregados nas obras (incluindo projetos de
183

Informações disponíveis em: https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/falacia-do-porto-maravilhappps-cepacs-e-o-onus-para-o-poder-publico/. Acesso em 15/06/2019.
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caráter questionáveis e a destruição de infraestruturas existentes, como a via
Perimetral), como dos custos sociais gerados (remoções, alta imobiliária,
gentrificação, repressão à população sem-teto e vendedores ambulantes, atuação
policial violenta nas áreas mais pobres da cidade e outras ocorrências nefastas)
revelam um processo de transformação urbana que pouco se justifica. A falta de
diálogo com a população, o não comprometimento com um processo de mudanças
capazes de atingir o conjunto dos moradores, o alcance restrito dos chamados
legados olímpicos, o aumento dos indicadores de violência, somados a um contexto
de crise política e financeira no Estado do Rio de Janeiro, mancharam a imagem da
Cidade Olímpica antes mesmo da ocorrência dos Jogos Olímpicos, confirmando a
efemeridade e seletividade das políticas introduzidas.
Apesar do forte investimento no marketing urbano, a boa imagem da cidade
do Rio de Janeiro não conseguiu ser sustentada por muito tempo. Construída sobre
bases muito frágeis, os conflitos urbanos, as expressões da pobreza e das
desigualdades foram ficando cada vez mais presentes e presentificados.
Durante os dias de realização das Olimpíadas foram reforçadas as
operações de limpeza urbana (remoção forçada de população sem-teto, contenção a
comerciantes ambulantes, incursões militares em favelas etc.) e convocada a Força
Nacional para garantir a “segurança” nas áreas próximas aos eventos esportivos e
regiões da cidade mais frequentadas por turistas. Naquele momento, a cidade se
apresentava como um dos lugares mais vigiados do planeta. Tanques de guerra e
homens armados com fuzis compunham a paisagem do centro da cidade e outros
locais. Muitos turistas tiravam fotos ao lado dos agentes armados, partilhando da
suposta segurança militarizada, tornada também espetáculo na promoção do grande
evento. Enquanto isso, nas favelas e periferias da cidade, experimentava-se a força
bruta da polícia militar, com diversos relatos de violação de direitos, abusos de
autoridade, tiroteios e mortes184.
As promessas do planejamento olímpico, amparadas pelo discurso dos
avanços econômicos, da melhoria das redes de infraestrutura, equipamentos e
serviços urbanos e a modificação no quadro de insegurança da cidade, mostraram-

ROSA, Ana Beatriz. “Olimpíada 'para gringo ver': Anistia denuncia violência e segurança seletiva
no
Rio”.
HuffPost
Brasil,
16/08/2016.
Disponível
em:
http://www.brasilp
ost.com.br/2016/08/16/violencia-rio-olimpiada_n_11544894.html, acesso em 17/08/2016.
184
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se ilusórias. Na prática, as melhorias para a qualidade de vida de seus habitantes
foram poucas e beneficiaram sobretudo os moradores das regiões nobres.
No plano urbanístico, tendo em vista sua natureza duradoura, as
transformações tenderam a imprimir suas marcas no espaço e no tempo, gerando os
efeitos desejados pelos agentes envolvidos em tal empreitada. No entanto, destacase no cenário pós-olímpico uma cidade empobrecida, endividada e ainda mais
desigual, caracterizada por investimentos majoritários em frações urbanas já
privilegiadas. Até mesmo membros da classe média que viviam na Zona Sul e que
incialmente demostraram euforia em relação ao futuro brilhante que se propunha
para a cidade, tiveram suas vidas atravessadas pelos efeitos do planejamento
olímpico. Viram-se obrigados a abandonar tais bairros, tendo que buscar moradias
mais baratas em outras regiões do Rio, o que demostra que as benesses do projeto
foram estendidas a poucos.
No que diz respeito à ordem pública, as percepções da insegurança e do
medo voltaram a dominar os noticiários locais e nacionais, conduzindo à intervenção
federal implementada em fevereiro de 2018 pelo Governo Federal, na gestão de
Michel Temer. A investida em políticas repressivas para a área de segurança pública
tem sido confirmada (e aprofundada) nas novas administrações federal e estadual
eleitas em 2018, com o presidente Jair Bolsonaro e o Governador Wilson Witzel. A
despeito da observação de procedimentos que ocorrem em paralelo à esta
pesquisa, não seria precoce apontar a natureza obscura de tais intervenções, que
buscam dar respostas imediatas aos veículos de informação e aos “cidadãos de
bem”, merecedores de respeito e estima, por meio do aprofundamento de medidas
repressivas, com o aguçamento da retórica belicista. Tais ações recaem,
novamente, sobre a população pobre do Rio, na perseguição de tipos considerados
suspeitos, para os quais a sobrevivência na cidade tem se tornado cada vez mais
violenta, com seus direitos fundamentais violados de forma sistemática. Têm sido
frequentes as incursões militares em favelas e periferias da cidade.
A análise do processo de (re)ordenamento do Rio de Janeiro durante o
contexto de preparação para grandes eventos esportivos, que veio reafirmar as
direções de planejamento urbano nos rumos do capitalismo neoliberal, permite
identificar, portanto, vencedores e perdedores. De um lado, políticos, empreiteiras,
empresários e grandes proprietários de terra. Do outro, a população pobre,
perseguida, gentrificada, removida e privada das melhorias urbanas. Como
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principais resultados, emergem as representações e práticas de uma cidade cada
vez mais desigual, empobrecida, violenta e excludente.
Apesar do cenário desanimador, é preciso destacar o processo potente de
lutas que emergiu do contexto, concorrendo na produção de sentidos da cidade do
Rio de Janeiro. Grupos de pessoas, movimentos sociais e entidades se dispuseram
ou se viram obrigados a lutar incansavelmente pelo direito à moradia, à vida e à
cidade, disputando narrativas, propondo caminhos alternativos e/ou chamando
atenção para o processo impositivo de transformações que atravessou a vida de
diversos moradores. Foram obtidas conquistas importantes, como nos casos da Vila
Autódromo e da favela da Providência, casos que demonstram que é através da luta
e da participação social que se faz possível a construção de cidades mais justas e
democráticas.
A partir da identificação das políticas e ações da ordem lançadas sobre o Rio
de Janeiro Olímpico, o trabalho buscou, portanto, questionar a validade dessa ordem
colocada alternativa única para a cidade, estratégia de poder e controle
socioespacial que ao se instrumentalizar produziu apagamentos, invisibilização de
atores sociais e contribuiu para a reprodução de processos de desenvolvimento
urbano de caráter seletivo. Por meio do pensamento crítico é que se buscou lançar
luz sobre as outras ordens igualmente legítimas que concorrem para a produção do
espaço e que precisam ser representadas, a fim de que as cidades possam ser um
local de justiça social, democracia e vida digna para todos.
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