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RESUMO 

 

 
O presente trabalho visa apresentar o direito à moradia simultaneamente como um direito 
humano e como um pilar fundamental para o desenvolvimento e a segurança da pessoa 
humana, que faz parte das seguranças jurídicas, presentes no corpo constitucional, que 
permitem que o indivíduo exerça a plenitude de sua cidadania, goze de seus direitos 
fundamentais e aja democraticamente pela defesa dos mesmos, sempre que necessário. 
Através de análise histórico comparativa, documentos e narrativas, este texto pretende 
demonstrar a repetição de certos padrões históricos relativos tanto a violações a como à luta 
pelos direitos humanos e, mais especificamente, pelo direito à moradia. O autor compara as 
ações empreendidas pelo Estado e as justificativas por ele apresentadas durante as remoções 
habitacionais que ocorreram no início do século XIX no Rio de Janeiro com as várias outras 
intervenções urbanas semelhantes que se seguiram durante o seu processo de urbanização, 
como as remoções realizadas para acomodar megaeventos como a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas. Dessa forma, ele salienta as violações de direitos humanos cometidas contra 
famílias carentes, a leniência do Estado perante essas violações e sua omissão na defesa dos 
direitos fundamentais das populações removidas. 
 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Direitos Fundamentais. Direito à moradia. Cizânias 

habitacionais. Megaeventos. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to present the right to housing both as a human right and as a fundamental 
pillar for the development and security of the individual, which makes part of the legal 
safeguards, present in the Constitution, that enables the individual fully exercise his/her 
citizenship, enjoy his/her fundamental rights and act democratically for their defense, 
whenever necessary. Through comparative historical analysis, documents and reports, this 
essay intends to highlight the repetition of certain historical patterns regarding both violations 
of and the struggle for human rights and, more specifically, the right to housing. The author 
compares the actions undertaken by the government and the justifications that it presented 
during the housing demolitions of 19th century’s Rio de Janeiro with the many other similar 
urban interventions that ensued during its urbanization process, as the “relocations” 
undertaken to accommodate mega-events such as the World Cup and the Olympics. Doing so, 
he highlights the human rights violations committed against underprivileged families, the 
leniency of the government regarding those violations and its omission in the defense of the 
fundamental rights of the “relocated” population. 
 

Keywords: Human Rights. Fundamental Rights. Right to housing. Housing cizanias. Mega-

events. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho pretende demonstrar as violações de dignidade e direitos humanos 

no quesito moradia. Esse tema tem uma enorme relevância por conta das violações de direitos 

cometidos contra essas populações que sofreram retirada forçada e não obtiveram uma 

restituição digna por conta de suas perdas. Tais populações foram segregadas dos centros 

urbanos, realocadas para regiões afastadas e essas alterações nas suas vidas foram feitas sem 

um preparo dessas pessoas para os novos encargos gerados e distanciamentos dessas pessoas 

de seus trabalhos. Foram utilizados alguns trabalhos de outros autores que escreveram sobre o 

assunto das remoções populacionais em prol da reestruturação urbana do rio de Janeiro para 

sediar os megaeventos, alguns possuíam entrevistas com as populações afetadas pelas 

remoções, que serão aqui utilizadas. Esses artigos foram encontrados em revistas e periódicos 

universitários por correlação de tema e através da análise comparativa deles entre períodos 

históricos, estabelecer os pontos em comum. 

No primeiro capítulo, são apresentados alguns apontamentos sobre dignidade humana, 

direitos humanos e direitos fundamentais. No primeiro subitem, trata-se da moradia como 

direito social e de dignidade. Demonstra a importância, através da citação de alguns autores e 

leis sobre a importância da moradia para a dignidade da pessoa e continua demonstrando a 

moradia também como Direito Humano. Apresenta os dispositivos legais acerca da moradia e 

da habitação dentro da Constituição Brasileira de 1988.  

Já o segundo subitem, trata dos ciclos de violência, do desprezo ao sofrimento humano 

e a subsequente afirmação dos direitos humanos, tanto no exemplo da Revolução Francesa, 

quanto ao exemplo da Segunda Guerra Mundial e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Aqui procura-se atentar quanto a esse padrão de repetições e a importância em 

tentar evitar essas violações, mantendo uma certa vigilância acerca dos Direitos Humanos, 

para que não ocorram violações e os Direitos tenham que ser mais uma vez relembrados 

tardiamente. 

No subitem seguinte, fala-se sobre o princípio de dignidade humana e direitos 

humanos dentro da Constituição brasileira. Em seguida, começa-se a abarcar as ciências como 

higienismo e eugenia no Brasil na época da formação do caráter social brasileiro e como essas 

ideias, inicialmente positivas e bem-intencionadas, no caso do higienismo, se subverteram em 

justificativas para violações humanas e alterações no espaço público sob a escusa de 
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modernização, ainda que os direitos humanos não tivessem sido desenvolvidos juridicamente 

na época. Essas ciências influenciaram os membros da sociedade brasileira e mesmo tais 

ideais sendo oficialmente abandonadas, elas, por terem feito parte do pensamento do 

brasileiro por um longo período, ainda são encontrados resquícios dessa mentalidade na 

formação social, através dos anos e até os dias de hoje influenciam muitas práticas. 

No segundo capítulo, se faz uma construção histórica da formação carioca, então 

capital do país onde, por diversas justificativas, algumas citadas no primeiro capítulo, como 

higienismo e eugenia, formaram e alteraram os espaços urbanos da cidade do Rio de Janeiro 

e, nesse processo de urbanização, muitas pessoas das camadas sociais mais humildes foram 

retiradas sem direitos ou restituições em prol de um desenvolvimento ou limpeza urbana. E 

como essas ações do Estado mais criaram os problemas existentes hoje, tais como as favelas e 

os aglomerados urbanos de populações de nível econômico baixo, que persistem até os dias de 

hoje. 

O terceiro e último capítulo, mostra os planos de reestruturação da cidade do Rio de 

Janeiro para os megaeventos Olimpíadas e Copa do Mundo que, no intuito de preparar a 

cidade para receber esses eventos, repetiu as mesmas fórmulas e modus operandis históricos 

cometidos no passado, como apresentados no segundo capítulo, utilizando-se de justificativas 

muito similares às justificativas higienistas e, de certa maneira, com o mesmo preconceito 

populacional contra as camadas pobres como foi a eugenia, ambos descritos no capítulo 

primeiro. 

Sendo assim, este trabalho procura demonstrar com isso como, mesmo com a 

positivação dos direitos humanos na Constituição e ainda com as garantias dos Direitos 

Fundamentais, o Estado brasileiro continua abusando dessas populações, como abusou antes 

da constituição positiva desses direitos. 
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1 DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SEUS CONFLITOS 
 

Os processos de conquistas por direitos dificilmente são fáceis. Quase sempre são frutos de 

lutas e embates por partes das pessoas em face do Estado para que esses direitos sejam 

reconhecidos e positivados. Há sempre um fator de resistência em garantir esses direitos, 

normalmente essas resistências se dão por parte de camadas sociais que, ou não são afetadas 

pelo assunto em questão, ou se beneficiam da violação desses direitos. 

 

1.1 A moradia como direito social e de dignidade 
 

 

Ao lado da alimentação, a habitação figura no rol das necessidades mais básicas do ser 

humano. Para cada indivíduo desenvolver suas capacidades e até se integrar socialmente é 

fundamental possuir morada. Trata-se de questão relacionada à própria sobrevivência, pois 

dificilmente se conseguiria sobreviver por muito tempo exposto, a todo o momento, aos 

fenômenos naturais, sem qualquer abrigo. (GOMES, 2005) 

Para Loreci Nolasco (2008), a moradia é o local físico onde o ser humano possa se 

sentir amparado, possa viver sua intimidade e desenvolver sua vida cotidiana, igualmente 

define que a pessoa tenha posse exclusiva deste local para si, embora talvez essa definição 

exclua as moradias comunitárias como a “cabeça de porco” que será abordada no capítulo de 

construção histórica. Mas estabelece como um inegável direito à sobrevivência do indivíduo e 

dos seus familiares. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 falou expressamente dos 

direitos à moradia/habitação, dentro dos conceitos amplos de dignidade humana. No artigo 3 

da Declaração está “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, o 

que, por associação, entendendo-se a moradia como inclusa no que se estabelece como 

segurança pessoal. Já no artigo 25 o direito da moradia é expresso dentro do entendimento de 

bem-estar: 

 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua 
família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (ONU, 1948) 
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No Brasil, a Constituição Federal (1988) estabeleceu os Direitos Fundamentais e a 

dignidade da pessoa humana como norte da carta constitucional. O direito à moradia está 

especificamente no artigo 6º, quando promulgada a Emenda Constitucional 26 de 2000: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. 

O direito à moradia foi um dos tópicos do artigo 11 do Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assinado na XXI Sessão da Assembleia-Geral das 

Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966 e, em 1992, o Brasil envia uma carta aderindo ao 

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e promulga o Decreto nº 

591, de 6 de julho de 1992. Neste artigo 11 se reconhece o direito que as pessoas têm a um 

nível de vida adequado e a moradia está incluída dentre as necessidades para que as pessoas 

tenham uma vida digna, in verbis: 

 

Artigo 11[...] 
§1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um 
nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à alimentação, 
vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas 
condições de vida. Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a 
consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da 
cooperação internacional fundada no livre consentimento. (BRASIL, 1992) 

 

A moradia, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e os países signatários desses pactos, inclusive o Brasil, é um direito do ser 

humano. Não apenas moradia, mas moradia digna, sendo um dever dos Estados, dentro do 

possível, proporcionar e defender a moradia digna para seus concidadãos. 

 

 

1.2 Dignidade da pessoa humana e seus contornos históricos 
 

 

Os Direitos Fundamentais estão diretamente relacionados com os princípios da 

Dignidade da Pessoa Humana. E sempre há a necessidade de revisitar os ideais de Dignidade 

da Pessoa Humana de tempos em tempos pelos mesmos motivos históricos que reuniram os 

países em 1942 para assinarem a Declaração das Nações Unidas após as violações contra os 

direitos humanos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. 
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Os governantes signatários, tendo aderido a um programa comum de propósitos e 
princípios, incorporados na declaração conjunta do Presidente dos Estados Unidos 
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, datada de 14 de agosto de 1941, e conhecida 
por Carta do Atlântico, e Convictos de que, para defender a vida, a liberdade, a 
independência e a liberdade de culto, assim como para preservar a justiça e os 
direitos humanos nos seus respectivos países e em outros, é essencial alcançar 
vitória absoluta sobre seus inimigos; e convictos de que se acham atualmente 
empenhados numa luta comum contra forças selvagens e brutais que procuram 
subjugar o mundo […].(ONU, 1942) 

 

Foi apenas após a brutalidade das violações humanas ocorridas nas guerras, que o 

Direito Humano foi positivado e reconhecido nas Constituições dos países signatários 

(SARLET, 2001, p. 63). 

O conceito de dignidade humana ocorre com os gregos no período clássico, e estava 

relacionado com o status que a pessoa possuía, então não era uma condição equânime, mas 

variava de acordo com sua posição na sociedade grega. Sendo uma sociedade escravocrata, o 

dono do escravo poderia explorar a mão de obra deste para poder se dedicar à vida política e 

ao trabalho intelectual. O escravo normalmente era um bárbaro, espólio de guerra ou outro 

grego pobre, escravo por dívida. O escravo por dívida mantinha tal condição até a solvência 

da dívida e então se tornava livre novamente, sendo assim, o escravo grego, mesmo que 

estando em condições de escravo, a ele era reconhecida e respeitada sua dignidade 

humana.(SANTOS, 2019) 

Aristóteles dividia o mundo em seres inanimados, sem capacidade intelectiva e seres 

animados. Dentro dos seres animados, o homem tinha um destaque por ser pensante e por 

possuir tal valor dispunha de um princípio fundamental que o direcionava e o distinguia dos 

outros animais: ter alma, princípio gerador da vida e da sua finalidade. O filósofo conclui que 

o desígnio humano, a verdadeira dignidade humana, se encontra na busca pela felicidade 

(eudaimonia). E dado o valor humano, cabe ao homem descobrir como chegar à própria 

realização (SANTOS, 2019). 

Reale e Antiseri (1990, p. 203) dizem que o ápice do ser humano é aperfeiçoar-se 

naquilo que o diferencia dos outros seres animados, aperfeiçoar-se como homem; porque 

apenas viver, outros animais também vivem, mas o que os distingue é a razão e é aí onde o 

homem deve se aprimorar. Na alma e no seu intelecto é onde se vislumbra a dignidade 

humana, o que o diferencia das demais espécies na terra e que lhe garante o valor que os 

separa dos demais animais.  

O conceito de dignidade humana retorna a ser lembrado ao final da monarquia 

francesa, em 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
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(Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). Essa concepção de dignidade já era 

concebida por Platão em sua análise da essência humana e dos males humanos, que era mais 

uma conquista do que um tratado de dignidade inerente ao ser humano, e que seu discípulo 

Aristóteles também discorreu como visto acima (SANTOS, 2019).  

Há uma constante repetição histórica, talvez por isso mesmo seja uma inerência 

humana, em termos de que é necessário relembrar de tempos em tempos acerca da dignidade 

humana. E isso ocorre após atos de desrespeito ou desprezo contra a humanidade. 

Primeiramente a França, em 1789, após o servilismo feudal às classes dominantes da época, 

que viviam com os impostos da população pobre, e esta passava fome e não tinha perspectivas 

de melhorias. (CALDEIRA, 2009) 

 

A situação desta classe enorme, compreendendo talvez 80% de todos os franceses, 
estava longe de ser brilhante. De fato os camponeses eram em geral livres e não 
raros proprietários de terras. [...] a grande maioria não tinha terras ou tinha uma 
quantidade insuficiente, deficiência está aumentada pelo atraso técnico dominante; e 
a fome geral de terra foi intensificada pelo aumento da população. Os tributos 
feudais, os dízimos e as taxas tiravam uma grande e cada vez maior proporção da 
renda do camponês a inflação reduzia o valor do resto. [...] uma maneira ou de outra, 
sofria, especialmente em tempos de má colheita, quando dominavam os preços de 
fome. (SCHMIDT, 2012) 

 

Segundo Schmidt (2012): “Em 1799, a França estava mergulhada numa crise 

econômica, agravada com os gastos com as guerras contra Inglaterra e Prussia e sob um 

governo que se mostra incapaz de resolver os problemas sociais e manter a estabilidade 

política do país”. 

Por um lado, a burguesia comercial e industrial movimentava a economia que 

sustentava o Estado, a Corte francesa administrava mal as finanças do Estado, enquanto a 

nobreza mantinha gastos supérfluos e desnecessários, o povo se mantinha na miséria e pagava 

muitos impostos. A burguesia, apesar de ter poder econômico, não possuía liberdade por 

conta de proibições e regulamentos do governo. (CALDEIRA, 2009)   

O contexto de necessidade da população por um lado e por outro um Estado 

absolutista que desprezava as necessidades humanas dos seus concidadãos, somado às ideias 

iluministas culminou na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 26 de agosto de 

1789. Ainda que tenha sido posterior à Declaração de Direitos do bom povo de Virgínia de 

1776, tornou-se uma fonte de inspiração de luta para que as pessoas lutassem por seus 

direitos. 

O texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão começa com essas 

afirmações: 
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Os representantes do povo francês, constituídos em ASSEMBLEIA NACIONAL, 
considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do 
homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos Governos, 
resolveram expor em declaração solene os Direitos naturais, inalienáveis e sagrados 
do Homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os 
membros do corpo social, lhes lembre sem cessar os seus direitos e os seus deveres; 
a fim de que os atos do Poder legislativo e do Poder executivo, a instituição política, 
sejam por isso mais respeitados; a fim de que as reclamações dos cidadãos, 
doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à 
conservação da Constituição e à felicidade geral. (ONU, 1789) 

   

A afirmação aponta a ignorância, desconhecimento ou desprezo pela dignidade do 

homem como causas dos males sociais. O que não é espanto, visto que a lenda onde a rainha 

Marie Antoinette diz para dar brioches ao povo que pede pão. Seja por malícia ou total 

alienação da realidade do povo na época, a fala de Marie Antoinette repete o padrão de 

alienação, desconhecimento ou desprezo das classes privilegiadas com as misérias das classes 

inferiores.  

Na Segunda Guerra Mundial, há uma repetição do padrão entre violação dos direitos 

humanos e a sucessiva reafirmação dos Direitos Humanos. Em abril de 1945, a guerra ainda 

ocorria no sudeste asiático, quando delegados de 50 países se reuniram em São Francisco para 

a Conferência das Nações Unidas, tendo o propósito de promover a paz e prevenir futuras 

guerras. Ironicamente, quatro meses após esse encontro, os Estados Unidos finaliza a Segunda 

Guerra Mundial lançando as bombas sobre as populações civis de Hiroshima e Nagasaki, 

matando imediatamente 70 mil e 40 mil de pessoas, respectivamente em cada 

cidade. (SOARES FILHO; BEZERRA, 2018) 

Três anos após os eventos que deram o ponto final na Segunda Guerra Mundial, em  

dezembro de 1948, na Assembléia Geral das Nações Unidas foi lida e adotada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Em seu preâmbulo, repete-se o cerne do que foi dito no 

preâmbulo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão:  

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo,  

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em 
atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um 
mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da 
liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais 
alta aspiração do ser humano comum […] (ONU, 1948) 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma resposta ao período de guerra 

e as violações dos Direitos Humanos cometidas pelo nazismo. Assim como no caso da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que sucedeu o desprezo e o desrespeito do 

Estado absolutista francês pelas vidas das pessoas simples. Houve a necessidade de resgatar 

esse sentido de dignidade humana já visitado por Platão e Aristóteles mais uma vez e 

aprofundar seu sentido, ampliando os direitos. A importância dessa Declaração foi a 

positivação desses direitos nas constituições dos países signatários. 

No Brasil, em 1964, com a desculpa de evitar uma revolução comunista, em 31 de 

março de 1964, Amaury Kruel, Comandante do II Exército de SP, recebeu um suborno de 1,2 

milhões de dólares do então presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP). Segundo coronel reformado, Fiesp subornou ex-ministro de Jango para apoiar golpe, 

publicado em 18 de fevereiro de 2014. Por trás desse suborno se encontravam diversos 

empresários brasileiros e estrangeiros que reuniam dinheiro através de caixa 2 para financiar o 

exército e comprar os generais contra o governo popular de João Goulart. Um dos 

empresários mais proeminentes foi o empresário dinamarquês Henning Albert Boilesen, um 

dos que teve participação mais ativa, financiando o golpe de 1964, pedindo ajuda a outros 

empresários, montando a aparelhagem repressiva da ditadura e participando pessoalmente das 

sessões de tortura. Ele próprio encomendou dos Estados Unidos uma máquina especial para 

dar choques elétricos, que ficou conhecida como pianola Boilesen. Ele fazia questão de ir ele 

pessoalmente torturar os presos dentro do Departamento de Ordem Política e Social 

(DOPS).  (RUAS..., 2015) 

Gastou-se muito dinheiro para se promover o golpe, sendo Boilesen um dos que 

encabeçaram todo o investimento para desestabilizar o governo de João Goulart. Se aliando a 

outros empresários da mídia para convencer a população de que o golpe era necessário. 

Sempre antes de uma guerra ou uma violência a ser cometida é necessário criar as 

justificativas para cometer a atrocidade para que a opinião pública não atrapalhe o andar do 

que será feito. (RUAS..., 2015) 

Em vinte anos de governo militar, este se manteve através de toda sorte de violação, 

negação e cinismo sobre a dignidade humana, tudo para manter os empresários felizes, 

acumulando capital às custas do trabalhador que tiveram seus salários achatados para conter a 

inflação. A consequência foi que o Brasil deu um salto econômico gigantesco às custas da 

população trabalhadora, aumentando o abismo social  entre a classe empresária que apoiou o 

golpe e lucrou com ele e a classe trabalhadora que perdeu direitos. (MONTELEONE et al, 

2021, p. 18) 



17 
 

Esse período de ditadura forjou essa relação entre o Estado e a classe empresarial, 

onde estabeleceu-se essa dinâmica onde o Estado sobrepõe os interesses da população em 

benefício do capital corporativo, enquanto por retorno, a classe empresarial financia e 

corrompe as ações do Estado em benefício próprio. Esse procedimento, de silenciar as 

populações, vem orientando as ações estatais desde então. As ações do Estado frente ao 

capital empresarial e frente as populações, especialmente as carentes, ocorreram da mesma 

maneira na preparação dos megaeventos, Copa do Mundo e Olimpíadas. Onde a população 

carente afetada têm seus direitos humanos violados e sua cidadania retirada para garantir os 

interesses de uma classe empresária. 

As Diretas já em 1988 trouxeram a Constituinte Brasileira e lá está, em seu primeiro 

artigo, no terceiro inciso, a dignidade humana tendo que ser novamente lembrada em uma 

espécie de repetição histórica, mesmo em época e lugar diferente. É neste momento digno 

repetir aqui a fala de Karl Marx e Hegel “A história repete-se sempre, pelo menos duas 

vezes”, disse Hegel. Karl Marx acrescentou: “a primeira vez como tragédia, a segunda como 

farsa”. (OLIVEIRA, 2020) 

 

 

1.2.1 Dignidade da pessoa humana, Direitos Humanos e Direitos fundamentais no Brasil 
 

 

Estabelecer uma fundamentação de um conceito imaterial, tanto na esfera social e 

humana quanto na esfera jurídica, tem sido uma tarefa de escritores e pensadores, alguns 

citados aqui. 

Em uma definição resumida, dignidade significa “qualidade moral que infunde 

respeito”; “consciência do próprio valor”. Etimologicamente surge do latim “dignus”, que 

significa merecedor de estima e honra, pessoa de decência (MORAES, 2003, p. 75 apud 

SANTOS, 2019). 

Na Grécia clássica, o conceito de dignidade variava de acordo com a posição social. 

Nem todos que viviam nas cidades gregas eram cidadãos. Sendo uma sociedade escravocrata, 

os escravos podiam ser bárbaros, espólios de guerra ou gregos pobres, escravizados por 

dívida. O cidadão grego não precisava se preocupar com trabalhos manuais, que eram 

realizados por seus escravos, enquanto o cidadão podia se dedicar à vida política e ao trabalho 
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intelectual. Havia o entendimento de que o ócio elevava o intelecto humano enquanto o 

trabalho manual diminuía. (REALE; ANTISERI, 1990, p. 197) 

Havendo escravidão por dívida, o escravo grego, após pagar sua dívida, voltava a ser 

homem livre e recobrava sua dignidade, que não era perdida ao ser escravizado, mas 

diminuída. Então, a dignidade era um direito natural do cidadão grego, e o grego escravo por 

dívida, possuía dignidade, diferentemente do escravo prisioneiro de guerra, o grego só tinha 

sua dignidade diminuída. (SANTOS, 2019) 

Para Platão, em sua análise do homem, o que o diferencia dos animais é sua alma. 

Sendo esta alma imortal; a parcela de excelência que aproxima os homens dos deuses; capaz 

de reflexão, opinião e imaginação; igualmente capaz da razão, que é o que permite ao homem, 

através da contemplação, acessar as ideias divinas. (BITTAR, 2012, p. 116-117 apud 

SANTOS, 2019) 

Para Aristóteles, o mundo era dividido em seres inanimados, sem capacidade 

intelectiva, e seres animados, com capacidade intelectiva. Dentre os seres animados 

pensantes, o homem é o que se ressalta dentre todos por deter em si um princípio fundamental 

que o direciona para seu destino. E aqui, ele concorda com Platão dizendo que o que distingue 

o homem dos demais seres animados é sua alma, que é o princípio e seu fim e é ela que lhe 

confere o valor da existência, a fagulha da dignidade humana. (REALE; ANTISERI, 1990, p. 

197) 

O valor mais elevado do ser humano, segundo Aristóteles, consistia em aperfeiçoar-se 

enquanto homem, e só podia fazê-lo na atividade que o diferenciava dos outros animais, que é 

o exercício da razão (REALE; ANTISERI, 1990, p. 203), que o levará ao seu desígnio que é a 

busca pela felicidade (eudaimonia). (MORRISON, 2006, p. 52; REALE; ANTISERI, 1990, p. 

197) 

Ingo Wolfgang Sarlet menciona Michael Sachs quando explica sobre a dignidade da 

pessoa humana. Dignidade da pessoa, diversamente do que ocorre com as demais normas 

fundamentais, não se cuida de aspectos mais ou menos específicos da existência humana 

(integridade física, intimidade, vida, propriedade, etc.), mas, sim, de uma qualidade tida como 

inerente a todo e qualquer ser humano, de tal sorte que a dignidade – como já restou 

evidenciado - passou a ser habitualmente definida como constituindo o valor próprio que 

identifica o ser humano como tal, definição esta que, todavia, acaba por não contribuir muito 

para uma compreensão satisfatória do que efetivamente é o âmbito de proteção da dignidade, 

na sua condição jurídico normativa. (SARLET, 2015, p. 39) 
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O conceito de dignidade humana refere-se às necessidades vitais de cada 

indivíduo, que  sejam atendidas e respeitadas. E é a fundamentação para o conceito dos 

Direitos Humanos. Aqui no ordenamento brasileiro, a Constituição de 1988, a constituição 

cidadã, inicia-se com seu primeiro título: “Dos Princípios Fundamentais”. Dispondo as 

orientações basilares que pretendem definir os rumos do país a partir de então. O primeiro 

artigo define a organização do país e seus incisos os fundamentos da nação: “I- a soberania; II 

– a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa; V – o pluralismo político”. 

Os Direitos Fundamentais são direitos humanos reconhecidos e positivados na 

constituinte de cada país, enquanto Direitos Humanos é uma concepção imaterial de direitos 

inerentes ao ser humano e que independem de leis ou reconhecimento de nações e países. 

Essa é uma das diferenças entre direito fundamental e direito humano. O conceito de 

dignidade da pessoa humana está entrelaçado diretamente com o conceito de Direitos 

Humanos. Sarlet lembra que: 

 

[...] a dignidade evidentemente não existe apenas onde é reconhecida pelo Direito e 
na medida que este a reconhece, já que constitui dado prévio, não esquecendo, 
todavia que o Direito poderá exercer papel crucial na sua proteção e promoção, não 
sendo, portanto, completamente sem razão que se sustentou até mesmo a 
desnecessidade de uma definição jurídica da dignidade da pessoa humana, na 
medida em que, em última análise, se cuida do valor próprio, da natureza do ser 
humano como tal."  (SARLET, 2015, p. 42) 

 

O título Constitucional seguinte, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, inicia com o 

5º artigo, o mais extenso de todo corpo constitucional, com 77 incisos, são garantias legais 

acerca da dignidade da pessoa humana no Estado brasileiro:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: [...] (BRASIL, 1988) 

 

Seguem-se então os 77 incisos estabelecendo direitos às pessoas e aos limites ao 

próprio Estado ao lidar com as pessoas sob seu domínio. E aí estão elencados os princípios 

que norteiam o Estado brasileiro, mas também norteiam e limitam o código jurídico nacional, 

como as normas infraconstitucionais. As leis podem mudar de acordo com a evolução dos 

entendimentos humanos e sociais no país, mas nenhuma outra deve jamais ultrapassar, 
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contradizer ou opor-se ao determinado na Constituição, sob pena de nulidade legal, o que 

pode ser promovido através de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Os princípios de dignidade da pessoa humana e de direitos humanos são estendidos a 

todos pela lei constitucional, independentemente de quaisquer outros detalhes, situação ou 

circunstâncias. É especialmente importante ressaltar que esses direitos se estendem a todos 

por lei, no território brasileiro. A partir dos anos de 2016, surgiu um 

bordão punitivista “Direitos humanos para humanos direitos” que ressoou diversas vezes e em 

diversas bocas naquele período e eventualmente ainda é dito. Quanto a esse bordão 

excludente, a fala de Ingo Wolfgang Sarlet, é certeira: 

 

Além disso, como já frisado, não se deverá olvidar que a dignidade - ao menos de 
acordo com o que parece ser a opinião largamente majoritária - independe das 
circunstâncias concretas, já que inerente a toda e qualquer pessoa humana, visto que, 
em princípio, todos - mesmo o maior dos criminosos - são iguais em dignidade, no 
sentido de serem reconhecidos como pessoas - ainda que não se portem de forma 
igualmente digna nas suas relações com seus semelhantes, inclusive consigo 
mesmos. (SARLET, 2015, p. 43)  

 

Alguns dos discursos políticos para as eleições de 2018 foram permeados por ataques 

às instituições democráticas, críticas aos investimentos sociais e humanos, ameaças e 

violência. Quando uma pessoa pública, que ocupa um cargo ou posição de destaque, que é 

vista e admirada por uma parcela da população, faz uma declaração contra os direitos 

humanos ou fomentando violência e ódio, isso passa uma mensagem para as pessoas de que 

elas podem fazer o mesmo. E, através do discurso de ódio, Adolf Hitler incitou os alemães a 

exterminarem milhões de judeus e ciganos, no contexto da Segunda Guerra Mundial, o que 

gerou as violações dos Direitos Humanos, e a subsequente Declaração dos Direitos Humanos 

em seguida. A conclusão dessas repetições históricas é que não se pode esperar que as 

violências ocorram para então relembrar desses Direitos, é preciso não deixar que sejam 

esquecidos. 

Outra característica presente na atualidade que ofende a dignidade da pessoa humana e 

é um sinal histórico de que o desrespeito inicial se desenrola em algo mais perigoso é a fobia 

ao não convencional. A perseguição das parcelas humanas que não se encontram enquadradas 

no modelo pretendido pelo poder no momento.  

Essas perseguições iniciam-se normalmente com uma ridicularização do diferente, 

uma fobia que vai agravando conforme as pessoas vão normalizando o desrespeito e a 

segregação. O ser humano é plural por natureza. Bilhões de anos de evolução nos 

transformaram nessa malha humana multi caracterizada, com vastas tonalidades de 
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características físicas ao redor do globo, ainda mais vastos padrões comportamentais e 

culturais. E é justamente a pluralidade biológica e comportamental que nos fez sobreviver 

como espécie, sobrevivermos às mudanças climáticas, regionais e sermos mais resistentes às 

doenças.  

Na biologia, a ameba é um dos muitos seres unicelulares que se multiplicam a partir de 

um único indivíduo e todos subsequentes são cópias de si mesmos. Qualquer mudança no 

meio biológico onde elas estão, que seja desfavorável, elimina toda a população. Ainda na 

biologia, quando o meio onde os organismos estão é desfavorável e gera a morte dos 

indivíduos, sobrevive o diferente, e este tem sido o valor da diversidade humana: a resiliência 

que o diferente tem em sobreviver.  

O discurso de padronização humano que muito tem se repetido através da história, que 

está muito mais relacionado com o controle e a disciplinarização das massas do que uma 

tentativa de melhoria das populações, é uma afronta a essa pluralidade humana que nos fez 

sobreviver através dos tempos. Fica claro que quem perpetra um discurso afrontoso às 

diversidades humanas é um inimigo da humanidade em sua multipluralidade de indivíduos.  

As diretrizes do Estado brasileiro estão contidas no corpo constitucional de 1988. 

Tanto sua estrutura de Estado, quanto no seu conteúdo, asseguram ao cidadão em solo 

nacional o amparo do Estado democrático de direito. As afirmações contidas no corpo 

constitucional servem para que o Estado não atue em falta com esses direitos. Após o período 

da ditadura militar entre 1964 e 1985 e as violações de direitos humanos ocorridas neste 

capítulo, o processo de democratização incluiu na nova carta constitucional os Direitos 

Humanos como orientação e limites para o Estado democrático de direito brasileiro. 

Ronald Dworkin (19771 apud PIOVESAN, 2003) entende que o ordenamento jurídico 

é um sistema que, em conjunto com as normas legais, formam princípios de justiça e valores 

éticos. Esses princípios e valores sustentam e dão coerência a todo o sistema jurídico, que 

detém função ordenadora e protegem os valores fundamentais. 

Há uma clara preocupação em assegurar um Estado Democrático de Direito desde o 

preâmbulo da Constituição Federal de 1988, num intuito claro de impedir que ações que 

violassem a democracia ou os direitos individuais, como ocorreu na ditadura. No preâmbulo, 

está afirmada a intenção de se estabelecer um Estado Democrático: "Nós, representantes do 

povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático" (BRASIL, 1988).  

                                                           

1Cf. Ronald Dworkin, Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1977. 
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Os direitos fundamentais são importantes para a manutenção da democracia, não se 

pode exercer os direitos democráticos sem garantir às pessoas os Direitos Fundamentais que 

visam estabelecer o desenvolvimento e a proteção à dignidade humana. E para isso, os 

alicerces que garantem à população o exercício democrático, se encontram nos princípios de 

cidadania e dignidade da pessoa humana, conforme artigo 1º, incisos II e III da Constituição 

Federal de 1988. Os direitos fundamentais são essenciais para o exercício democrático. 

(PIOVESAN, 2003) 

Os Direitos Humanos também são fundamentais para que se possa exercer a cidadania 

em sua plenitude, resumidamente, os Direitos Humanos são "uma forma abreviada de 

mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana" e que "esses direitos são considerados 

fundamentais porque sem eles a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de se 

desenvolver e de participar plenamente da vida. (DALLARI 2004, p. 12). 

Dentro da Constituição, os Direitos Humanos são “uma das previsões absolutamente 

necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, 

garantir a limitação de poder e visar o pleno desenvolvimento da pessoa humana". (MORAIS 

2003, p.20) 

Ignácio Kersten resume bem a importância desses direitos: 

 

Os direitos humanos existem para que se tutele as garantias mínimas para a vida, 
dignidade e liberdade do ser humano em sociedade, para que desta forma ele possa 
viver em equilíbrio consigo mesmo e com os outros. Para que haja justiça e paz 
social é que há garantias institucionais positivando e garantindo o cumprimento dos 
direitos humanos. (KERSTEN, 2005) 

 

O Estado Democrático depende do exercício de cidadania de seus concidadãos. E para 

que esses exerçam a democracia e seus direitos fundamentais devem garantir que as pessoas 

possuam uma dignidade mínima para poder exercer seus direitos na sociedade. 

 Um dos pontos chaves do presente trabalho, o direito à moradia, que está incluso tanto 

nos Direitos Humanos quanto nos Direitos Fundamentais do corpo constitucional brasileiro de 

1988, ocorre sob a ação do exercício da cidadania e só pode acontecer plenamente se os 

Direitos Humanos e Direitos Fundamentais garantirem um conforto e meios mínimos para 

que as pessoas exerçam sua cidadania e, assim, possam exigir do Estado seus direitos e 

impedir, através das garantias fundamentais elencadas no corpo constitucional, que haja 

qualquer abuso por parte do Estado, por parte de outras pessoas ou forças políticas. Então de 

certa maneira, os Direitos Fundamentais e Direitos Humanos se autossustentam, se 

retroalimentam. 
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1.3  As ciências da barbárie  
 

 

Toda violência se finda com uma desculpa, mas, quando é proposital, ela se inicia com 

uma. Neste subitem, pretende-se abordar duas correntes de pensamento que serviram para 

justificar abusos e violações contra a dignidade da pessoa humana, tanto no Brasil, quanto em 

outros países. 

  

 

1.3.1  Higienismo  
 

 

O higienismo foi uma resposta ao crescimento de doenças na população europeia, que 

sofria com o aumento populacional e industrial dentro dos centros urbanos. O consequente 

aumento de doenças devido à insalubridade e à superlotação das moradias. Esse aumento de 

doenças era creditado a “miasmas” ou vapores malignos. A solução foi a  

reestruturação desses centros urbanos e o saneamento. O médico sanitarista alemão, Johann 

Peter Frank2, publica “A miséria do povo, mãe das enfermidades”, onde ele descreve as 

condições precárias dos trabalhadores em seu cotidiano pessoal, alimentar e nas fábricas, e 

como essa precariedade estava relacionada com o aumento das enfermidades. E na mesma 

obra propõe que, para resolver a situação, medidas interventivas no meio urbano deveriam ser 

tomadas para evitar a morbidade e mortalidade recorrentes na população da época.  (FRANK, 

1941) 

Paralelamente, as pesquisas de Koch e Pasteur apontaram os microrganismos como as 

causas das doenças e serviram como embasamento científico para as obras estruturais nas 

cidades em prol da saúde das populações, o que passou a ser uma questão social. Obras 

                                                           

2Trecho da obra: “Let the rulers, if they can, keep away from the borders the deadly contagion of threatening 
diseases! Let them place all over the provinces men distinguished in the science of medicine and surgery! Let 
them build hospitals and administer them more auspiciously!(...)- but let them overlook only one thing, namely, 
the necessity of removing or of making more tolerable the richest source of diseases, the extreme misery of the 
people, and you will hardly see any benefits from public health legislation. There is in every state a necessary 
social order among the citizens, inseparable from any form of government. The inequality in the distribution of 
wealth determines the different social classes. Even the highest sovereign, the Roman People, under the very 
empire of virtue and liberty had to put up with counting very many whose domestic lot was poverty”. 
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estruturais foram realizadas, alterando o espaço urbano nas áreas centrais, afastando 

matadouros e indústrias para zonas mais afastadas, tudo com o intuito de abrir área para a 

circulação de ar nas zonas centrais da cidade.  

Essa propaganda em prol da circulação de ar dentro das casas para afastar as 

enfermidades causadas por miasmas gerou o costume no povo alemão em abrir as janelas de 

tempos em tempos independentemente do frio, para entrar ar fresco na casa (frische luft). E há 

três palavras alemãs para essa finalidade que são usadas até hoje: dauerlüften, stosslüften e 

durchzug. O ponto aqui é perceber como um costume iniciado no início do século XIX se 

mantém vivo duzentos anos depois. O objetivo é apontar que os costumes criados na 

população brasileira há menos de cem anos, fala-se aqui do movimento higienista, da eugenia 

ou higienismo social, que serão descritos mais à frente, formaram hábitos dos brasileiros que 

estão presentes nos dias de hoje.  

No Brasil, o higienismo foi aparecendo a partir do meio do século XIX, início do 

século XX e através de reinterpretações do que era proposto na Europa, no Brasil o 

higienismo reinterpretou o objetivo como um ideal grego de saúde (o que pavimentou anos 

depois os ideais de eugenia). Por convenção, chamou-se de “movimento higienista” ou 

“movimento sanitarista”. (GOIS JUNIOR, 2007)  

Oficialmente, o higienismo brasileiro tinha como objetivo estabelecer normas e 

hábitos de saúde nas pessoas, tanto no individual quanto no coletivo das cidades.  

A lei Áurea fora assinada abolindo a escravatura em 1888 e no Rio de Janeiro, a 

capital brasileira na época, no início do século XX se tinha a ideia que as epidemias de febre 

amarela e cólera eram culpa dos negros recém-libertos, que ocupavam casarões e cortiços da 

cidade. Na compilação histórica “História da Vida Privada no Brasil”, no capítulo “Habitação 

e Vizinhança: limites da privacidade no surgimento das metrópoles brasileiras”, fala-se do 

movimento higienista brasileiro e como as elites na época pensavam a respeito dos pobres, 

especialmente negros forros,  utilizando-se do pensamento higienista para perseguir o pobre e 

o negro, em suas palavras: “Acusadas de atrasadas, inferiores e pestilentas, essas populações 

seriam perseguidas na ocupação que faziam das ruas, mas sobretudo ficariam fustigadas em 

suas habitações”. (MARINS, 1998, p.133 apud SEVCENKO, 1998) 

Para os autores, o movimento higienista era uma justificativa para as elites econômicas 

(ou ricos, porque elite é um pressuposto de intelectualidade ausente nos ricos brasileiros) 

perseguirem os pobres e marginalizados.  
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A ambição de arrancar do seio da capital as habitações e moradores indesejados 
pelas elites dirigentes começou a se materializar com as medidas visando à 
demolição dos numerosos cortiços e estalagens, espalhados por todas as freguesias 
centrais do Rio de Janeiro, o que se procedeu sob a legitimação conferida pelo 
sanitarismo. (MARINS, 1998, p. 141 apud SEVCENKO, 1998)  

 

O higienismo tinha um cunho comportamental e civilizatório. Quanto a essa questão 

comportamental e civilizatória, Norbert Elias fala que na Idade Média já existia um padrão 

comportamental próprio usado pelas altas classes do período, não a todos os cavaleiros 

medievais, que eram mais especializados à guerra e à segurança, mas específico dos 

cavaleiros que estavam próximos aos senhores feudais. Esses grupos criaram gestuais e 

formas de comportamento que os diferenciavam e os tornavam "especiais", diferenciados. 

Aqueles que desconheciam esse maneirismo não poderiam ser aceito no grupo. O conceito 

desse padrão comportamental se resume na palavra portuguesa "cortesia", relativo a como se 

comportar perante a corte. Mas no século XVI, no renascimento, a palavra courtoisie começa 

a ser substituída por civilité, sendo mais utilizada na França do século XVII.  (ELIAS, 1994) 

Por essa mudança de palavras, de cortesia para civilidade, entende-se como as normas 

da corte medieval se tornam um padrão civilizatório a serem implantados dentro das ações 

civilizatórias nos séculos seguintes. E parece que este ideal de comportamento serviu de 

parâmetro para definir os bárbaros e selvagens, que necessitavam de uma ação civilizatória 

aos moldes europeus. 

No Brasil, em meados do século XIX e início do século XX, o higienismo chega sob 

certas reapropriações ou reinterpretações, como um novo ideal, a exemplo da cultura grega. 

Implementando um projeto modernizador, preocupado com a saúde. Convencionou-se chamar 

de movimento higienista ou movimento sanitarista (GÓIS JUNIOR, 2002). E uma das formas 

de modernização do Rio de Janeiro foi através da remoção e exclusão das populações sociais 

subalternas de sua cidadania (BARROSO, 2016, p. 2). 

O higienismo apresentava diversas teorias e debates entre os médicos sanitaristas na 

época, uma das mais destacadas era o darwinismo social, evolucionista e positivista. E essas 

teorias científicas que suportavam o movimento higienista ajudaram na formação político-

social do Brasil nessa transição entre o final da monarquia e do início da República, mas 

mantinha a hierarquia social vigente do período monárquico. Havia o interesse em conter as 

classes perigosas, os sujeitos em coletividade, por isso o objetivo em acabar com os cortiços e 

as moradias coletivas. Uma das tentativas de melhorar os modos de trabalho foi o de importar 
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mão de obra, especialmente a mão de obra branca para substituir o trabalho do negro, tudo era 

em prol dessa reestruturação pretendida pela ciência higienista. (BARROSO, 2016, p. 2) 

Elaine Barroso atribui ao higienismo deste período um papel de destaque no trabalho 

de exclusão da cidadania da população. Essa modernização científica alterou os espaços 

urbanos, selecionou os membros passíveis de participação política, como também impôs 

novas disciplinas e maneiras nas fábricas, escolas, nas ruas e na intimidade. (BARROSO, 

2016, p. 4) 

A medicina sanitarista influenciou a psiquiatria em especial e a loucura, ou 

comportamentos ditos anormais, passaram a ter um tratamento higienista, que era o de isolar o 

indivíduo afetado para que este não contaminasse o restante da sociedade. A preocupação era 

a de extirpar do corpo social qualquer divergência ou obstáculo da ordem burguesa. Sendo 

assim, qualquer indivíduo que não se enquadrava na disciplina burguesa, estava propenso a 

sofrer intervenção Estatal, que poderia ser a prisão nas cadeias ou a internação nos hospícios.  

O padrão comportamental do crime era atribuído à loucura desde meados do século 

XIX, graças também ao trabalho de Lombroso. Então qualquer atividade ou comportamento 

suspeito, desviado do padrão burguês, poderia ser considerado atos de insanidade. Prostitutas 

e vagabundos, hábitos ou atividades típicas dos setores sociais subalternos poderiam ser vistas 

como loucura ou crime e não eram tolerados. Inclusive desvios no comportamento relativo a 

higiene, alimentação ou sono, até inabilidade em gerir o trabalho ou família, poderiam ser 

punidos com internação em alguma instituição manicomial. Um indivíduo fora de si não 

poderia circular livremente. (BARROSO, 2016, p. 5) 

Por esses motivos, embora o higienismo tenha surgido com o objetivo salutar, de 

dirimir as pandemias que fustigavam as populações, em especial as mais pobres, aqui no 

Brasil percebe-se que o discurso higienista foi pervertido em prol do elitismo burguês da 

época e da possibilidade de se ver livre das populações mais pobres, podendo as encarcerar 

sob essas alegações científicas. E esse pensamento mesquinho e racista que perverteu o 

higienismo pavimentou o movimento eugenista que surgiria anos depois, ganhando a alcunha 

de “higienismo social”. As ações em prol do combate às epidemias tornaram-se desculpas 

para invadir casas e humilhar populações, conforme ocorreu nas revoltas da vacina e do “bota 

a baixo” contra a reforma Pereira Passos. (BARROSO, 2016, p. 4) 
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1.3.2 Eugenia 
 

  

No final do século XIX e no início do século XX, o inglês Francis Galton adaptou a 

teoria da seleção natural de Charles Darwin à espécie humana com a eugenia clássica, criando 

o movimento eugenista moderno, com o objetivo de aprimorar as gerações futuras, através de 

casamentos arranjados entre parceiros com uma dita excelência de características genéticas e 

o resultado seria uma prole com atributos superiores. Ele pretendia comprovar que a 

inteligência era um fator hereditário e esse selecionamento era chamado eugenia positiva e 

tinha como objetivo o melhoramento da raça através da seleção dos genitores, de acordo com 

os estudos de hereditariedade. Ainda que tempos depois do questionamento como ciência, se 

manteve por muito tempo, como justificativa para práticas discriminatórias e racistas. No 

Brasil ganhou muita notoriedade porque dava uma explicação para a situação de atraso do 

país e ao mesmo tempo indicava uma solução para a situação. (MACIEL, 1999, p. 121-143) 

Dentro das proposições da eugenia, o destino individual da pessoa estava 

correlacionado com a sua hereditariedade; suas condições de vida, pensamento e sucesso 

estavam predestinados por suas condições biológicas, que sendo inferiores ou superiores, 

determinavam sua categoria individual, se estavam determinados pela natureza à pobreza ou à 

riqueza. Desta forma, não havia como escapar de suas condições, visto que eram 

determinadas pela hereditariedade. (MACIEL, 1999, p. 121-143) 

Para melhorar a raça, era necessário sanar, curar a sociedade de indivíduos que 

apresentassem determinadas enfermidades ou características indesejáveis, para eliminá-las das 

gerações futuras. Essa prática não era apenas usada em indivíduos isolados, mas 

especialmente às raças, baseando-se em um determinismo racial, de maneira que a hierarquia 

social fosse determinada pela hierarquia racial. (MACIEL, 1999, p. 121-143) 

Para se atingir esse ideal eugênico, era necessário estimular a procriação de parceiros 

considerados tipos eugênicos superiores e coibir a procriação dos outros, para impedir sua 

proliferação e subsequente contaminação social. Esse pensamento eugenista foi aplicado em 

outros países além do Brasil, como Estados Unidos, Suíça e alguns países nórdicos. Embora o 

mais lembrado, devido à severidade de suas consequências, é o caso do nazismo na Alemanha 

que, em nome de uma pretensa raça superior, implementou a segregação e a esterilização dos 

elementos humanos indesejados. Em países como Estados Unidos, Suíça e alguns países 

nórdicos, há prática de esterilização forçada em indivíduos, no entanto a Alemanha nazista 
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levou isso ao patamar do extermínio desses indesejáveis, no evento conhecido como 'Solução 

Final". (MACIEL, 1999, p. 121-143) 

No Brasil, as discussões acerca da eugenia surgiram entre as décadas de 1910 e 1920, 

diretamente relacionadas às preocupações sobre saúde, saneamento básico, higiene e situação 

racial. Em 1914, o médico Alexandre Tepedino, sob orientação do professor Miguel Couto, 

apresentou à Academia de Medicina do Rio de Janeiro a primeira tese sobre eugenia. O 

médico e farmacêutico Renato Kehl se tornou o principal propagandista da eugenia no Brasil 

e na América Latina no meio médico e intelectual e, através desse trabalho de propaganda e 

campanhas de divulgação, que envolveu igualmente a elite médica paulista, foi fundada a 

Sociedade Eugênica de São Paulo, a primeira da América Latina, com 140 membros, entre 

cientistas e intelectuais, em prol do estudo e da propaganda acerca da regeneração racial da 

população brasileira. (SOUZA, 2008) 

Renato Kehl nunca escondeu sua admiração pelo trabalho eugenista alemão naquele 

período, em especial a lei alemã de esterilização, e defendia, conforme a prática e leis alemãs, 

o controle de populações, segundo a eugenia, nas palavras dele: "a esterilização dos 

degenerados  e criminosos constitui uma das medidas complementares da política eugênica". 

Segundo ele, deveria ser desta forma: 

 

Impedir o alastramento de uma planta daninha ou inútil é aconselhado e praticado 
até pelo mais obscuro agricultor, impedir a proliferação de indivíduos anormais e 
perigosos constitui, entretanto, um absurdo. Esterilizar um touro à marreta não 
representa barbaridade; esterilizar um epilético por processo sem dor, a fim de evitar 
prole psiquicamente anormal, não é concebível aos empedernidos pela rotina e pela 
compreensão das causas. Tão pouco para estes constitui um absurdo a hecatombe 
mundial e diária dos natimortos, a multidão crescente de degenerados 
e criminosos que ameaçam a comunidade e enchem, cada vez mais, asilos e prisões. 

[...] É cruelmente inominável o lançamento de recém natos degenerados nos abismos 
do Taigeto, mas não é menos cruel assistir impassível à multiplicação de 
desgraçados que vêm ao mundo para sofrer o calvário de uma cegueira, de uma 
surdo-mudez ou anomalia monstruosa. (MACIEL, 1999, p. 121-143) 

 

A partir dos anos 1920, o epicentro do movimento eugenista muda para a cidade do 

Rio de Janeiro, onde ganha fôlego junto ao crescente movimento nacionalista entre os 

intelectuais da época. Crentes que o poder da ciência estabeleceria uma nova ordem mundial, 

a elite brasileira acreditava que a eugenia poderia exercer um papel regenerador nacional, 

guiando o país ao progresso. A eugenia tornou-se um sinal de modernidade cultural. Aos 

olhos de Renato Kehl, a eugenia representava a religião da saúde, do corpo e do espírito - a 

verdadeira religião da humanidade. (SOUZA, 2008) 
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Sobre a questão racial brasileira, Kehl defendia e acreditava na superioridade branca 

europeia, especificamente a dita "ariana". Para Kehl e alguns pensadores brasileiros da época, 

a prole mestiça e a união entre indivíduos de cores de pele diversas era considerada uma 

degeneração em que a solução estava no branquamento da população. Khel dizia em seu 

trabalho: "Ninguém poderá negar que no decorrer dos anos desaparecerão os negros e os 

índios das nossas plagas assim como os produtos resultantes desta mestiçagem. A 

nacionalidade embranquecerá às custas de muito sabão de coco ariano" (MACIEL, 1999). 

Além disso, também coloca: 

 

Novicow entende que o cruzamento é indispensável para o revigoramento das raças. 
Julgamos verdadeira esta afirmação sempre que as raças a cruzar sejam de caracteres 
mais ou menos aproximados, como entre as raças ditas arianas; não consideramos o 
mesmo em relação à fusão de raças de caracteres acentuadamente distintos, como 
entre brancos, pretos e índios." (MACIEL, 1999, p. 121-143)   

 

Renato Kehl não escondia sua aversão aos negros e aos amarelos. Tinha especial 

preocupação em evitar a chegada de elementos orientais e negros de outros países, 

considerados por ele "raças inferiores". Sobre esses, Kehl dizia: 

 

Pelos motivos acima, sumariamente expostos, devemos apenas abrir os nossos 
portos e as nossas fronteiras a todos os que quiserem vir colaborar na obra nacional 
de paz e de trabalho, nunca, fomentar a imigração de indivíduos de raças como a 
negra e a amarela. Bastam-nos os que aqui aportam espontaneamente... e que não 
são poucos. (MACIEL, 1999, p. 121-143) 

 

Apesar das divergências teóricas acerca da eugenia, o discurso eugênico chega aos 

anos de 1930 e se instala no novo cenário político e ideológico. Os eugenistas entendiam que 

deveriam radicalizar a postura nacional em relação às raças inferiores, defendiam que se 

estabelecesse a esterilização forçada, pena de morte e controle rigoroso de imigrantes, como 

sugeria Renato Kehl, a obrigatoriedade de exames pré-nupciais, da proibição dos casamentos 

inter-raciais e de portadores de doenças contagiosas, a exemplo do sucesso do programa de 

higiene racial norte americano. (SOUZA, 2008) 

Assina-se o Decreto nº 24.215, em 9 de maio de 1934, dispondo acerca da entrada de 

estrangeiros em território nacional. O decreto é visivelmente influenciado pelas ideias 

eugênicas da época e ilustra um extremo preconceito racial, em especial no seu artigo 2º: 

 

Art. 1º A entrada de estrangeiros no Brasil regular-se-á pelas disposições da presente 
lei. 
Art. 2º Não será permitida a entrada de estrangeiro imigrante, sem distinção de sexo, 
estando em alguma das condições seguintes: 
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I - Aleijado ou mutilado, salvo se tiver íntegra a capacidade geral de trabalho, 
admitida, porém, uma redução desta até vinte por cento, tomando-se por base o gráu 
médio da tabela de incapacidade para indenização de acidentes no trabalho, 
verificada nos moldes dos dispositivos legais sôbre o assunto; 
II - Cego ou surdo-mudo; 
III - Atacado de afecção mental, nevrose ou enfermidade nervosa; 
IV- Portador de enfermidade incurável ou contagiosa grave, como lepra, 
tuberculose, tracoma, infecções venéreas e outras referidas nos regulamentos de 
saúde pública; 
V - Toxicômano; 
VI - Que apresente lesão orgânica com insuficiência funcional, verificada conforme 
preceitua a legislação em vigor; 
VII - Menor de 18 anos e maior de 60; 
VIII - Cigano ou nômade; 
IX - Que não prove o exercício de profissão lícita ou a posse de bens suficientes para 
se manter e às pessoas que o acompanhem na sua dependência, feitas tais provas 
segundo os preceitos do regulamento que será expedido para melhor execução da 
presente lei; 
X - Analfabéto; 
XI - Que se entregue á prostituïção, ou a explore, ou tenha costumes manifestamente 
imorais; 
XII - De conduta manifestamente nociva à ordem pública ou á segurança nacional; 
XIII - Já anteriormente expulso do Brasil, salvo si o ato de expulsão tiver sido 
revogado; 
XIV - Condenado em outro país por crime de natureza que determine a sua 
extradição segundo a lei brasileira. (BRASIL, 1934b) 

 

O pensamento eugenista influenciava tão grandemente a sociedade e os rumos da 

política, está transcrito aqui, um pedaço do discurso no congresso do deputado Alfredo da 

Matta em 1933: “A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e 

indispensáveis para reprodução e melhoria da raça”.  

Com o suporte público de toda sociedade em prol da eugenia e da criação de um país 

do futuro, composto por componentes humanos brancos, a eugenia se positiva no direito 

brasileiro no texto constitucional, em seu artigo 138, b, que considerava responsabilidade do 

Estado brasileiro fomentar a educação eugênica.  

 

Art 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis 
respectivas:  
a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e animando os 
serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar;  
b) estimular a educação eugênica;  
c) amparar a maternidade e a infância;  
d) socorrer as famílias de prole numerosa;  
e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono físico, 
moral e intelectual;  
f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a moralidade e 
a morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a propagação das doenças 
transmissíveis;  
g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais. 
(BRASIL, 1934a) 
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a declaração dos Direitos Humanos, o Brasil 

e outros países abandonaram a pseudociência que foi associada ao nazismo, jogando a 

eugenia em descrença. Cabe lembrar que não se passou ainda um século desde que esses 

ideais eram totalmente aceitos como autênticos na sociedade e, de certa maneira, foram 

repassados tais preconceitos contra mestiços, índios, negros, aqueles que não são brancos. 

Quando se fala de direito à moradia como direito fundamental, não se pode deixar de 

atentar sobre as parcelas sociais afetadas pelas violações destes direitos. Em uma grande 

porcentagem das vezes em que o direito à moradia é violado ou deturpado, as populações 

atingidas detém as características ditas "inferiores" conforme a teoria eugenista e as 

justificativas utilizadas até os dias de hoje, são as mesmas utilizadas no período do 

higienismo. 

Então, de certa maneira, essas teorias nunca abandonaram o corpo comportamental da 

sociedade brasileira, visto que os mesmos desrespeitos contra as camadas populares que 

ocorreram segundo o higienismo, ainda ocorrem hoje, que será demonstrado no capítulo 2 e 3. 

E o desprezo implícito da eugenia contra as populações que não atendem ao interesse 

laboral burguês, ou seja, mestiços, pobres ou incapazes de manterem-se em um emprego 

formal, continuam presentes nas remoções de populações pobres, que habitam comunidades e 

que não conseguem empregos formais conforme o esperado pela ótica burguesa, conforme 

será visto no capítulo 3. 
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2 OCUPAÇÃO URBANA NO RIO DE JANEIRO E SUAS CIZÂNIAS: 
APONTAMENTOS HISTÓRICOS IMPORTANTES 
 

 

Ainda que os acontecimentos descritos neste capítulo tenham ocorrido anteriormente a 

positivação dos Direitos Humanos no Brasil, as violações de direitos humanos cometidas nos 

períodos aqui descritos pavimentaram as crises habitacionais atuais. Os métodos e 

justificativas para privar uma parte da sociedade de seus direitos e cidadanias que foram 

usados, são ostensivamente utilizados desde então, até os acontecimentos para o preparo 

urbanístico para os megaeventos descritos no capítulo 3. Sendo assim o presente capítulo 

serve como comparativo com o capítulo 3. 

Aqui, se demonstra alguns momentos do processo de urbanização da cidade do Rio de 

Janeiro, com enfoque nas remoções de moradias das populações subalternas pelo Estado e 

seus representantes, o que ao decorrer dos anos, foi criando territórios de vulnerabilidade e 

populações marginalizadas. 

 

 

2.1 Urbanização Real: perspectivas históricas 
 

 

A expansão e a urbanização no Rio de Janeiro têm relação direta com a chegada da 

família real portuguesa no Brasil em 1808. Uma população de aproximadamente 61 mil 

habitantes se viu acrescida da família real e sua camarilha composta por cerca de 15 mil 

pessoas (MEIRELLES, 2015, p. 12). Nesta conjuntura de acontecimentos, o Brasil deixa de 

ser uma colônia de exploração e em 1815 se torna o Reino Unido de Portugal e Algarves, 

tendo o Rio de Janeiro como a capital do império, essa súbita mudança de status trouxe 

consequências na cidade (MEIRELLES, 2015, p. 43). 

Inicialmente, a Corte portuguesa escolheu os casarões que lhes interessavam e 

os tomaram para si, sem quaisquer indenizações, pintando as letras “PR” de Príncipe Regente 

no evento que se chamou de “Ponha-se na rua” (MEIRELLES, 2015), ou “aposentadorias”, 

onde 10 mil casas tiveram suas famílias desalojadas para abrigar a cabala que acompanhava a 

família real, sem restituição financeira aos desalojados. Esse evento gerou ódio e disputas 

entre a população que perdia suas casas, os preços dos aluguéis aumentaram muito visto que a 

demanda por moradia disparou, os preços dos alimentos básicos subiram, os valores dos 
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terrenos na zona central aumentaram, além de desestimular a construção de novos imóveis por 

medo de tê-los confiscados pela Corte Real. (VALE, 2018) 

Sendo o casarão na colina com vista para a Baía de Guanabara, conhecido como Paço 

de São Cristóvão, o escolhido por Dom João VI para sua morada, a nobreza se aglomerou na 

região(VALE, 2018) com o intuito de evitar a região central, que era vista como insalubre, 

esses aristocratas procuraram freguesias menos insalubres e de clima mais ameno como 

Botafogo, Glória, Catete e Laranjeiras. 

Uma das primeiras preocupações da corte ao se instalar no Rio de Janeiro foi com a 

insalubridade da região. Cercada por morros e vales alagados, o Rio de Janeiro sofria com 

infestações de mosquitos, febre amarela e outras doenças tropicais. Então se encomendou ao 

físico-mor, Manuel Vieira da Silva, que avaliasse e encontrasse soluções para os problemas de 

salubridade. A solução foi a derrubada do morro do Castelo, para a circulação de ar na cidade, 

o aterramento de áreas alagadas e impedimento de construção de casas baixas, estabelecendo 

uma padronização de sobrados no Centro do Rio de acordo com o edital de 11 de junho de 

1808. Essa determinação estimulou o crescimento para além do antigo centro urbano, indo em 

direção ao Campo de Santana, também criando a Cidade Nova. Os comerciantes ricos e 

aristocratas preferiam evitar o Centro e começar a popular regiões mais afastadas, longe do 

calor e da insalubridade do Centro, indo se estabelecer nas encostas das montanhas da cidade, 

com clima mais ameno, como Glória, Catete, Laranjeiras, Botafogo, Catumbi. O próprio rei 

muda-se para São Cristóvão e a princesa Joaquina muda-se com suas filhas para uma chácara 

em Botafogo (VALE, 2018). 

Com a abertura dos portos, uma série de imigrantes europeus, ingleses, espanhóis, 

suíços e italianos chegaram ao Brasil com o intuito de enriquecimento, aumentando a 

demografia urbana e alterando a especulação imobiliária e alimentícia. A Rua do Ouvidor foi 

tomada por lojas de artigos importados, especialmente dos ingleses, mas oriundos de diversos 

países. Diversas obras de estruturação foram ordenadas para dar uma aparência europeia à 

capital do império e para se tornar um local digno da Corte. E essas obras e benfeitorias na 

cidade começaram a moldar a urbe em um aspecto mais urbano que rural, instalando 

iluminação pública, chafarizes para o abastecimento de água, ruas e calçadas. Neste período, 

foram fundados a Imprensa Régia (de onde surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro), a Real 

Academia Militar em 1810, o Jardim Botânico em 1808, a Real Fábrica de Pólvora em 1808 e 

o Laboratório Químico-Prático em 1812. (BEZERRA, [s.d.]a) 

Sendo ausentes quaisquer entretenimentos culturais relevantes para a Corte na cidade, 

foi fundado em 1813 o Real Teatro São João, atualmente sob o nome de Teatro João Caetano, 
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em frente à praça onde foi enforcado e esquartejado em 1792 o inconfidente conhecido como 

Tiradentes. A grande conquista para a cidade foi a criação da Real Biblioteca, com 

transferência integral do Real Acervo de Portugal para o Rio de Janeiro, com 60 mil volumes 

de livros, mapas, estampas e medalhas. Hoje chamada Biblioteca Nacional. (BEZERRA, 

[s.d.]a) 

Foi criada a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil para cuidar da 

segurança da cidade. Em 1809, criou-se, subordinadamente, a Divisão Militar da Guarda Real 

da Polícia (que se tornou mais tarde a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) para a 

segurança da Corte. Mas não se tratava de uma polícia repressiva nos moldes atuais, mas nos 

moldes da que havia em Lisboa, sendo responsável pela reestruturação da cidade, obras de 

melhoria, policiar as ruas, reprimir os crimes e disciplinas as condutas, imprimindo na 

população novos hábitos coerentes com a nova ordem pública e reprimindo condutas 

inaceitáveis (CARVALHO, 2014, p. 57). 

Ainda em 1816 foi fundada por decreto a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios 

para promoção e difusão de conhecimentos como mineralogia, agricultura, indústria e 

comércio. Para tal desenvolvimento, foram empregados artistas franceses que chegaram ao 

Brasil no navio Calpe em 1816, após fugirem da França. Foi conhecida como Missão Artística 

Francesa. Os artistas em questão, liderados por Joachim Lebreton, contando ainda com Pedro 

Dellon, Montigny, Jean-Baptiste Debret e Nicolas-Antoine Taunay entre outros artistas que 

eram apoiados por Napoleão Bonaparte, mas sofreram perseguições após a prisão de 

Napoleão em 1814 e Dom João acolheu tais artistas. Estes promoveram uma alteração estética 

na cidade do Rio de Janeiro no ramo das artes (CARVALHO, 2014, p. 58). Da Escola Real de 

Ciências foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes, pelo Decreto 1603 de 14 de maio 

de 1855, que dividia o curso de estudos em cinco seções: arquitetura, escultura, pintura, 

ciências acessórias e música. Tais matérias influenciaram a forma da urbanização e da 

arquitetura da cidade do Rio de Janeiro (GABLER, 2016). 

Queria-se transformar o Rio de Janeiro em uma cidade real nas Américas e tirar aquela 

imagem de atraso colonial. As transformações eram muito mais estéticas que sociais. Era 

preciso dar um aspecto de urbanidade e nobreza para agradar a vaidade da corte e, para isso, 

precisava-se uniformizar a arquitetura e os modos na cidade (CARVALHO, 2014, p. 58). 

Boa parte dos serviços essenciais para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil 

tomarem forma urbana e sair de seu aspecto rural iniciou-se neste período. Mesmo com o 

retorno da família real em 1821, as transformações continuaram, agora sob o comando do 

príncipe regente D. Pedro I, que protagonizou anos mais tarde o “Dia do Fico”. Mas a parte 
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mais controversa sobre esse período civilizador no Rio de Janeiro era o fato de que era 

contraditório criar uma imagem de civilização da cidade quando grande parte da população 

era de escravos, que serviam de mão de obra para tudo na até então colônia. O obstáculo 

estava em uma elite feudal que dependia de tudo desse servilismo negro, inclusive nas obras 

de civilização e, apesar das mudanças urbanas, lá estava presente uma população bárbara e 

atrasada da qual a elite necessitava grandemente. Como diz Kristen Schultz (1998, p. 328- 

329), para os oficiais da Coroa, "civilizar" o Rio de Janeiro, torná-lo metrópole, era também 

confrontar um atributo colonial mais impressionante do que treliças e hospitais mal 

administrados. Com efeito, a diferença mais notável entre a velha corte e a nova não era a 

arquitetura ou os costumes, mas o fato que metade da população da nova corte era escrava. 

Tornar-se a cidade urbana do Rio de Janeiro em uma corte metropolitana significava 

erradicar as características coloniais da cidade, então parecia que o uso do trabalho escravo, 

assim como das treliças, seria renunciado. 

Mas essa renúncia do trabalho escravo não ocorreu ali. Uma cidade que dependia em 

tudo dessa mão de obra e que via o trabalho braçal como uma degradação humana, não abriria 

mão dessa subserviência imposta, que fazia a cidade girar. Paralelamente a toda aquela 

transformação que criava uma Corte nas Américas, estava toda a barbárie que sustentava 

aquele crescimento. (VALE, 2018) 

Por conta das pressões da Corte lusitana, D. João VI retornou a Portugal em 25 de 

abril de 1821, deixando D. Pedro I regente. Seu governo foi marcado por guerras e disputas 

com as elites brasileiras e com as revoltas do Porto, o que culminou em sua renúncia em 1831 

e sua volta, deixando seu filho Pedro II no Brasil. (LINHARES, 1998, p. 5) 

A importância jurídica neste período é enorme, já que foi outorgada a primeira 

Constituição brasileira, em 25 de março de 1824. Não satisfeito com o texto original da 

constituinte anterior, criada em 1823, que limitava os poderes de Dom Pedro, alterou a letra 

da lei e lançou-a no ano seguinte, (HIGA, [s.d.]) estabelecendo um “...governo Monarchico 

Hereditario, Constitucional, e Representativo” (Carta de Lei de 25 de março de 1824, artigo 

3º) e quatro poderes políticos: o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judicial e o 

Poder Moderador (Carta de Lei de 25 de março de 1824, artigo 10), sendo este último 

exercido pelo próprio imperador. Além disso, estipulou exigências e impedimentos, tanto para 

eleitores quanto para elegíveis, sendo um dos limites a renda do votante, a exemplo do artigo 

91, V; do artigo 94, I; e do artigo 95, I. Tais medidas fundam o início das leis brasileiras com 

uma política dos ricos para os ricos, excluindo-se os demais e marcando com sulcos 

profundos a iniquidade da disposição social brasileira. 
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O segundo reinado de D. Pedro II iniciou-se com o monarca ainda jovem, com seu 

casamento por procuração ocorrido em 20 de maio de 1842. Diferente de seu pai, teve 

comportamento mais discreto e modesto (NEVES, [s.d.]a), apaziguando as disputas na 

política nacional (BARMAN, 1999, p. 114). Em 1845 e 1846, visitou as províncias do sul, 

onde foi bem recepcionado (BARMANN, 1999, p. 111). Sua tenacidade em solver os 

conflitos das províncias e crises o fortaleceu como monarca e elevou o prestígio do Brasil. 

(NEVES, [s.d.]b) 

Já nos primeiros anos da década de 1850, o Brasil já se encontrava politicamente 

consolidado, o que facilitou a industrialização do país com a introdução das linhas férreas, dos 

telégrafos e dos navios a vapor, conectando melhor as regiões (BEZERRA, [s.d.]a; PINTO, 

[s.d.]a) 

Paralelamente a isso, a vida pessoal do imperador não ia bem. Com o falecimento de 

seu primogênito em 1847 por epilepsia  (CHURCHILL, 2020) e o seu mais novo em 1850 por 

febre (BARMANN, 1999, p. 127), por conta da pandemia de febre amarela (CARVALHO, 

2014, p. 61), gerou no monarca a preocupação com a péssima higiene na cidade que, 

especialmente no verão, sofria com surtos de cólera, varíola e febre amarela. Tanto que as 

elites e nobres se retiravam da cidade para evitar esses perigos (PINTO, [s.d.]b) 

A solução encontrada foi retornar à higienização da cidade com as mudanças 

propostas pela Missão Francesa (CARVALHO, 2014, p. 59), mas invés de seguir os moldes 

europeus de educação sanitária e obras estruturais, no Brasil foram adotadas medidas 

repressivas sobre as populações. Especialmente as moradias coletivas como os cortiços, que 

não possuíam sistema de coleta de esgoto. Coube aos médicos, chamados sanitaristas ou 

higienistas, coletar dados e apresentar soluções aos problemas urbanos, passando também 

pelo viés moral e comportamental. (PINTO, [s.d.]b) 

O Decreto nº 598 criou a Junta de Higiene Pública, em 14 de setembro de 1850, com o 

intuito de atingir a salubridade urbana (CABRAL, 2016), tendo poderes de polícia médica 

para entrar e investigar cada estabelecimento ou casa que pudesse apresentar perigo à saúde. 

Tentou-se, junto com a Junta Central de Higiene, regulamentar as habitações coletivas 

conhecidas como cortiços. Mas, em momento algum, foram propostas melhores condições 

habitacionais para as populações. Eram ações repressivas sobre os mais pobres, que muito 

mais visavam o controle dessas populações do que de fato a solução. (PINTO, [s.d.]b) 

Uma das exigências aos cortiços era que houvesse um livro de controle de hóspedes, 

prática ainda usada nos hotéis e albergues comunitários, e havia visitas policiais periódicas 

nos estabelecimentos sob a alegação de que era preciso verificar os locais atrás de 
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estrangeiros ilegais e pessoas suspeitas, mas que, na verdade, proporcionava toda sorte de 

repressão e violência policial. (PINTO, [s.d.]b) 

As ações de higienizar a cidade eram permeadas por preconceitos sociais e morais, 

passava distante de uma real atividade em prol de melhorias da vida dos habitantes. Uma das 

preocupações inclusive era com os costumes e como os vícios de costumes eram transmitidos 

às crianças. Para as elites, eram populações perigosas, não apenas no sentido de contágio, mas 

perigosas moralmente e à educação das crianças que viviam nessas habitações. (PINTO, 

[s.d.]b) 

 

 

2.2 República e a primeira favela do Rio de Janeiro 
 

 

As alterações urbanas e perseguições higienistas não cessaram com a proclamação da 

República em 15 de Novembro de 1889 e a retirada de D. Pedro II para Portugal. O novo 

governo entendeu que era preciso continuar as reformas higienistas e arrancar da sociedade os 

símbolos de atraso do governo anterior e dar um ar republicano. (PAULA, 2019, p. 13) 

O famoso cortiço “Cabeça de Porco”, foi inspiração para o livro de 1890, “O cortiço” 

de Aluísio de Azevedo. Tal conjunto de moradias resistia desde a época do império e por isso, 

era imperativo para o prefeito Barata Ribeiro demolir o cortiço para fazer desaparecer um 

símbolo do "atraso monárquico" e abrir espaço para a construção do túnel João Ricardo, a 

modernidade republicana (OLIVEIRA, 2016): 

 

No início da noite de 26 de janeiro de 1893, por ordem do prefeito do Distrito 
Federal, Cândido Barata Ribeiro, a polícia ocupou o mais célebre dos cortiços 
cariocas da época, conhecido como Cabeça de Porco, no centro da cidade. A 
estalagem, conjunto de casinhas onde viviam de quatrocentas a 2 mil pessoas, 
conforme a fonte, foi em seguida desocupada, sem que se desse aos moradores o 
tempo necessário para recolher suas coisas — e, em poucas horas, demolida. A 
justificativa apresentada para a "decepação" — como escreveu o Jornal do Brasil — 
do Cabeça de Porco foi que se tratava de um "valhacouto de desordeiros". Para o 
historiador Sidney Chalhoub, sua destruição "marcou o início do fim de uma era, 
pois dramatizou, como nenhum outro evento, o processo em andamento de 
erradicação dos cortiços cariocas" — do qual decorreria, imediatamente, o 
surgimento das primeiras favelas do Rio de Janeiro. Não tardou para que a expressão 
"cabeça-de-porco" se impusesse como sinônimo de cortiço. Ilustração da 
mentalidade das elites, e não apenas as da época, para as quais classes pobres seriam 
sinônimo de classes perigosas, a brutal eliminação do Cabeça de Porco foi uma 
prefiguração do "bota-abaixo" que, dez anos depois, na gestão do prefeito Pereira 
Passos, mudaria a face do Rio de Janeiro.”(CRUZ, [s.d.]) 
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A arquiteta Jane Santucci, em seu livro Cidade Rebelde – As Revoltas Populares do 

Rio de Janeiro no Início do século XX, aponta que a demolição do Cabeça de Porco foi a 

semente da primeira favela.  A ação de despejo e desmonte do prefeito Barata Ribeiro não 

continha nenhum plano para apoiar ou orientar essas populações desalojadas, sem quaisquer 

outras opções de moradia, permitiram-nos retirar as tábuas dos cômodos derrubados para 

levantar casas em um lote de uma das proprietárias do cortiço, no Morro da Favella, e se 

instalaram após entrarem em acordo com a dona do terreno (SANTUCCI, 2008). 

Somando aos despejados do Cabeça de Porco, retornavam do arraial de Canudos os 

combatentes que massacraram o arraial de Antônio Conselheiro. Aos homens recrutados para 

a luta, foram prometidas casas para moradia quando retornassem (PAVIOTTI, 2020), no 

entanto, o governo não cumpriu a promessa de moradias. Assim, os combatentes e as 

vivandeiras que os acompanharam e trouxeram a cruz da igreja do arraial de Canudos3 se 

estabeleceram no morro da Favella, junto com os desalojados do cortiço. (PAVIOTTI, 2020) 

Esses eventos demonstram o cinismo dos gestores da república com a população 

carente, reunindo semi indigentes de outros estados sob a promessa de moradia, para ir 

massacrar pobres no sertão. A repetição desse padrão opressivo vem pavimentando a 

sociedade brasileira. Todos os exemplos de desalojamentos históricos narrados acima têm 

o padrão comum de não vislumbrar uma solução para as pessoas desalojadas, nem de dar-lhes 

uma moradia digna em troca, o próprio Estado, sob a escusa de solucionar um problema, 

criava outro com a criação das primeiras favelas e a precarização da moradia das populações 

afetadas, o que perdura até hoje. 

 

 

  

                                                           

3A Guerra de Canudos, retratada no romance “Os Sertões” de Euclides da Cunha, foi uma ação da República 
contra o arraial de Canudos. Antônio Conselheiro inicia um movimento sob uma pregação cristã primitiva, 
defendendo que “os homens deveriam se livrar das opressões e injustiças que lhes eram impostas, buscando 
superar os problemas de acordo com os valores religiosos cristãos” (SOUSA, [s.d]). Essa pregação agradava o 
sertanejo pobre, normalmente explorado como mão de obra por grandes proprietários de terra, que usavam o 
próprio status ou mérito de nascimento como forma de dominação. 
Conselheiro fundou em 1893 uma comunidade chamada Belo Monte, que era um refúgio para o sertanejo 
explorado, onde foram se reunindo aproximadamente 25.000 pessoas em uma organização sem diferenciação 
social, onde os víveres, os animais e as lavouras eram de uso comum, como uma comuna cristã (BEZERRA, 
[s.d]b). Mas, para os latifundiários que perdiam sua mão de obra e para a Igreja Católica que perdia os fiéis, era 
uma ameaça a ser destruída, então acusaram o arraial de ser uma reunião de fanáticos monarquistas que 
punham risco à República. Assim, após algumas tentativas, Canudos foi destruída em Outubro de 1897. 
(BEZERRA, [s.d]b) 
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3 REFORMAS URBANAS OLÍMPICAS: NARRATIVAS DE VIOLAÇÕES DE 
DIREITOS HUMANOS 
 

Neste capítulo, serão expostos os preparos para os megaeventos Copa do Mundo e 

Olimpíadas, algumas das leis criadas e alteração do plano diretor da cidade para que os 

eventos fossem realizados, deixando um patrimônio urbanístico para a cidade. Apesar de toda 

a aparente boa intenção com a imagem do Rio de Janeiro, as populações afetadas pelas 

remoções, não foram contempladas apropriadamente, dentro do planejamento para os 

megaeventos. Essas populações tiveram seus direitos à moradia e Direitos Humanos violados, 

realocados de forma abusiva para periferias, sem receber qualquer preparo ou suporte para 

tais mudanças. Conclui-se que dentro das reformas aqui descritas, as populações afetadas 

tiveram suas cidadanias negadas. 

 

 

3.1 As ações necessárias para as Olimpíadas 
 

 

Com o Rio de Janeiro concorrendo para sediar as Olimpíadas de 2016, já em 9 de 

junho de 2008 assinou-se o Decreto nº 29.398, criando o Comitê Especial de Legado Urbano 

(CELU) com o intuito de elaborar um plano urbanístico e, assim, apoiar a candidatura do Rio 

de Janeiro às Olimpíadas de 2016, ao mesmo tempo buscando deixar um legado esportivo e 

arquitetônico para a cidade. Caso a cidade fosse eleita para sediar as Olimpíadas, grandes 

reformas estruturais seriam necessárias para atender às necessidades do Comitê Olímpico, 

bem como para receber esportistas e turistas. A oportunidade para investidores era gigantesca, 

tanto era esperado um enorme fluxo de capital estrangeiro que entraria no país com o evento, 

quanto licitações e fluxo de capital para as obras de melhoria da cidade. 

Na primeira semana de outubro de 2009, a cidade de Copenhague na Dinamarca 

recebeu a 121ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional, onde uma das pautas era a eleição 

da cidade-sede dos XXXI Jogos Olímpicos de Verão e os XV Jogos Paraolímpicos de Verão 

de 2016, no qual o Rio de Janeiro concorria com Chicago, Tóquio e Madri. Na tentativa de 

assegurar a cidade do Rio como a escolhida, foi assinada a Lei 12.035, de 1º de outubro de 

2009, instituindo o Ato Olímpico, mobilizando a administração pública federal numa tentativa 

de dar garantias à candidatura. Em 2 de outubro do mesmo ano, a cidade do Rio de Janeiro foi 

eleita como sede dos eventos olímpicos. 
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Para preparar a cidade para as Olimpíadas, uma das obras previstas era a do Projeto 

Porto Maravilha, para tal assinou-se a Lei Complementar Municipal nº 101, em 23 de 

novembro de 2009, modificando o Plano Diretor e autorizando a Operação Urbana 

Consorciada (OUC) na Região do Porto do Rio de Janeiro, através de parcerias entre o Poder 

Público e o setor privado, consórcios públicos, mercado capital, proprietário, moradores, 

usuários se utilizando dos instrumentos de política urbana para sua eficácia. O projeto visava 

melhorias sociais e valorização ambiental das partes das Regiões Administrativas I, II, III e 

VII (Zona Portuária, Centro, Rio Comprido e São Cristóvão, respectivamente), entrando em 

acordo com as diretrizes gerais da política urbana estabelecidas no Estatuto da Cidade (Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001) e do Plano Diretor Decenal do Rio de Janeiro.  

O plano de melhoria foi concedido ao consórcio Porto Novo SA, uma parceria público 

privada de R$7,6 bilhões entre o governo municipal e as empresas Norberto Odebrecht, OAS 

e Carioca Engenharia a serem responsáveis pela revitalização da área portuária, derrubada do 

elevado da Perimetral e também pelo fornecimento dos serviços de iluminação e de coleta de 

lixo pelos próximos 15 anos. 

 

 

3.1.1 Planos de Habitação dentro dos Planos de Legado Urbano e Ambiental 

  

 

 O CELU, criado pelo Decreto nº 29.398/08, pensando nas demandas estabelecidas 

pelo Comitê Olímpico Brasileiro em março de 2008, produziu, sob coordenação da Gerência 

de Macroplanejamento (GMP) e da Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano (CGPU), 

um documento chamado “Plano de Legado Urbano e Ambiental Rio 2016”, onde se 

organizavam os planos urbanísticos já preexistentes do Plano Diretor do Rio com as 

demandas do Comitê Olímpico Brasileiro. Esse documento foi concluído em outubro do 

mesmo ano, estabelecendo metas em Plano Macro e Planos Locais. 

Dentro das alterações que deveriam ser feitas no Rio de Janeiro, os Planos Macro eram 

de intervenções públicas fora das áreas de interesse e uso olímpico, tanto na infraestrutura 

urbanística quanto na alteração e no aprimoramento dos transportes urbanos, meio ambiente, 

saneamento ambiental, habitação e desenvolvimento social. Enquanto os Planos Locais 

focaram nas áreas de influência direta para os Jogos Olímpicos. 

 

 



41 
 

3.1.2 Plano de Legado Urbano e Ambiental 
 

 

No documento do Plano de Legado Urbano e Ambiental Rio 2016 (RIO DE 

JANEIRO, 2008), inicia-se o capítulo de programas, devendo ser ressaltados os pontos 

“Programa de Habitação de Interesse Social” e “Habitação e Desenvolvimento Social” do 

“Programa Favela Bairro III”, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e 

financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

Dentre as metas, foram estipuladas: 

 

Ações de urbanização integrada, ações sociais e regularização urbanística e fundiária 
nas favelas, priorizadas na área de abrangência das instalações dos Jogos Olímpicos; 
Favela Morro da Coroa (Catumbi), Santo Amaro (Catete) e São José Operário 
(Praça Seca). (RIO DE JANEIRO, 2008, p. 26) 

 

A produção de novas moradias, que tinha como propósito empreendimentos 

residenciais para atender o déficit habitacional do município, priorizando as famílias com 

rendas entre 0 e 3 salários-mínimos, excluídas de outros programas habitacionais. 

O Programa Novas Alternativas pretendia reabilitar a área central do Rio, utilizando a 

habitação como agente impulsionador e focado nas regiões administrativas I e II (RG I – Zona 

Portuária, englobando os bairros Caju, Gamboa, Santo Cristo e Saúde e RG II – Centro e 

Lapa). Aqui havia o interesse na reabilitação urbana habitacional para pessoas que trabalham 

no Centro e recuperar o patrimônio imobiliário construído, requalificando os imóveis e dando 

condições de habitabilidade, além de identificar os imóveis de risco, abandonados e terrenos 

vazios passíveis de integração ao Programa. Assim, está de acordo com o estipulado no artigo 

6º e seus incisos, que se encontra no “capítulo III – Da função social da propriedade”, do 

projeto de Lei Complementar nº 25/2001. 

 

Art. 6º O Plano Diretor estabelece as exigências fundamentais de ordenação da 
Cidade para o cumprimento da função social da propriedade com a finalidade de:  
I. recuperar, em benefício coletivo, a valorização acrescentada pelos investimentos 
públicos à propriedade privada, através dos instrumentos legais pertinentes; 
II. condicionar a utilização do solo urbano aos princípios de proteção e valorização 
do meio ambiente e do patrimônio cultural; 
III. promover a geração de recursos para a implantação de infra-estrutura e de 
serviços públicos; 
IV. controlar a expansão urbana e a densidade populacional de acordo com a 
adequada utilização do solo urbano. 
V. definir o adequado aproveitamento de terrenos e edificações, sancionando a 
retenção especulativa, a subutilização ou a não utilização de imóveis de acordo com 
os parâmetros estabelecidos e com as diretrizes de desenvolvimento estabelecidas 
neste Plano Diretor; 
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VI. promover o acesso à propriedade regular e à regularização urbanística e 
fundiária. (BRASIL, 2001) 

 

As ações especiais de reassentamento tinham como meta retirar as populações das 

áreas de risco geotécnico e ambiental ou para implantação de obras públicas. E se propunha o 

cadastramento físico e social das famílias além de empreendimentos habitacionais quando 

necessários. O texto do projeto diz que “a meta do Programa Favela-Bairro é integrar a favela 

à cidade, dotando-a de toda infraestrutura urbana, serviços, equipamentos públicos e políticas 

sociais”. Tendo o intuito de garantir inclusão social, moradia e infraestrutura às populações de 

baixa renda com participação da sociedade.  

 O Projeto também apresenta o intuito de produção de novas moradias e expressa o 

déficit habitacional da cidade carioca a julgar pelos inscritos no Cadastro de Demanda 

Habitacional da Secretaria Municipal do Habitat (SMH), que ficou como órgão responsável. 

O objetivo dessa fase seria produzir moradias para atender as demandas habitacionais de 

pessoas com renda entre 0 e 10 salários-mínimos. 

Por último, entre os programas de moradia, havia o Programa Novas Alternativas, que 

visava aproveitar as infraestruturas já presentes na área central do Rio de Janeiro, a dizer as 

Regiões Administrativas I e II já supracitadas, que se encontravam abandonadas na época (e 

há entendimento extraoficial de que ainda se encontram), em relação a outras áreas da cidade. 

Esse programa pretendia apresentar soluções para os imóveis abandonados, em ruínas ou 

subutilizados – obedecendo a função social da propriedade, e reintegrando-os à dinâmica do 

centro da cidade. Essas ações tinham o intento de impedir a expansão desordenada em áreas 

periféricas e evitando os desgastes da migração pendular. 

 

 

3.1.3 As remoções 
 

 

O do projeto elaborado para o Plano de Legado Ambiental Rio 2016, as reformas 

necessitavam de uma alteração do espaço em certas comunidades e algumas moradias tinham 

que ser retiradas em prol dessas obras infraestruturais que enriqueceriam grandes corporações 

(verificar frase). O Dossiê Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos, produzido pelo 

Comitê Popular Rio para Copa e Olimpíadas estimou uma remoção de aproximadamente 30 

mil pessoas e aponta como patrimônios públicos ou bens de particulares pobres estavam 

sendo utilizados para o interesse de setores econômicos privados. 
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Apesar do que foi proposto nos documentos e propagandas para as obas Rio 2016, 

nem tudo o que foi prometido saiu conforme o planejamento. Os relatos das remoções não 

corroboram com aquela imagem limpa, urbana e humana que a Prefeitura e a SMH tentavam 

passar em sua proposição. Especialmente no morro da Providência, uma das regiões alvo, as 

ordens de despejo chegavam através de pequenos documentos colocados embaixo das portas 

ou entregues em mãos por pessoal não ligado formalmente à Prefeitura ou a SMH, apesar de 

toda essa documentação ter os carimbos e endereço da Prefeitura. Os agentes atuantes na 

notificação dos moradores desalojados acerca de sua remoção eram moradores e ex-

moradores favorecidos pela Prefeitura e eram realizados através de terror e ameaças, seguindo 

a velha lógica do “dividir para conquistar”, onde se beneficia e alicia parte de uma 

comunidade, usando-a em detrimento dos demais.  

Em outra zona da cidade, na comunidade da Restinga, no Recreio dos Bandeirantes, as 

remoções em prol das construções também ocorriam de forma similar. As entrevistas feitas 

por Paula Paiva Paulo em seu trabalho “Ponha-se na rua” ao “sai do morro hoje” com Dona 

Francisca, ex-moradora da comunidade, e Michel Souza dos Santos, que detinha um pequeno 

negócio na mesma comunidade corroboram com as acusações de outras pessoas desalojadas, 

onde o poder público, através de seus agentes, elabora promessas não cumpridas e 

mobilizações humanas através de medo e coação. 

 

Cinco microônibus da Guarda Municipal, três micro-ônibus da Polícia Militar, 
aproximadamente seis viaturas da Polícia Civil, além do Batalhão de Choque. O 
cenário descrito sugere o início de algum tipo de combate ou cenas de ação policial a 
que estamos acostumados a assistir na televisão. Mas essa descrição se refere ao dia 
17 de dezembro de 2010, dia da remoção de famílias da comunidade da Restinga, 
localizada no Recreio dos Bandeirantes. Ao ver a retroescavadeira em frente a sua 
casa, Francisca decidiu se segurar a uma corrente no portão, onde ficou das 11 às 16 
horas. “Sem pensamento, a única coisa que veio na minha cabeça era ficar lá dentro 
[da casa]. Mas aí quando eu cheguei em frente, de imediato me veio o pensamento 
de ficar agarrada em uma corrente no portão. E lá eu fiquei, no desespero, 
imaginando, perguntando a Deus o porquê de agir daquela maneira. (PAULO, 2013) 

 

Além do medo e do terror com que as desocupações ocorreram, as promessas de 

ressarcimento por parte da Prefeitura também sofreram alterações entre o proposto e a 

realidade. Segundo o relato do ex-morador da Restinga, Michel Souza dos Santos relata que 

em 2010 começaram a aparecer alguns funcionários da Prefeitura avisando aos moradores que 

a comunidade seria removida: 

 

Mas nós não aceitamos, reclamamos, fomos procurar a Defensoria Pública. A 
Prefeitura dizia pra gente que a gente não tinha direito a nada, mesmo quem tinha 
documento, mesmo até quem pagava IPTU, eles diziam que não valia nada, que a 
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gente tinha que sair e acabou o assunto”. Michel morava desde 1999 na Restinga, 
onde tinha uma unidade mista, metade casa e metade oficina mecânica. Segundo o 
morador, nas primeiras idas da Prefeitura à comunidade, dizia-se que moradias e 
comércios seriam ressarcidos, mas depois ficou decidido que os 32 comerciantes da 
região não seriam indenizados. “O prefeito disse que ninguém ali ia perder o 
patrimônio sem receber o que era devido pela lei. Só que depois ele mudou o 
discurso e disse que a gente [os comerciantes] não tinha direito a nada e não deu 
nada. E aos moradores ele disse que ia fazer o favor de inscrever as pessoas no 
MCMV”, conta o ex-morador. (PAULO, 2013, p. 53) 
 

O artigo 5º da Constituição Federal dá garantias à segurança e à propriedade. E em seu 

parágrafo XXIV diz: “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade 

ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 

ressalvados os casos previstos nesta Constituição”. No entanto, nos exemplos citados acima 

estão ausentes o interesse social, a justa e a prévia indenização, citados no inciso XXIV, bem 

como a inviolabilidade do direito à segurança e à propriedade do artigo 5º, caput. 

Não se pode falar honestamente de desapropriação por utilidade pública quando o 

termo oculta a exclusão de uma população e a gentrificação da região. Onde se seleciona um 

grupo de pessoas de certos padrões financeiros para frequentar uma determinada área. Há uma 

clara deturpação do que seria utilidade pública e uma manipulação da Lei nº 10.257 de 10 de 

julho de 2001, artigo 2º, inciso II, o qual define que o desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana passariam pela participação da população. Na mesma 

entrevista com Michel Souza, o mesmo relata que “a notícia da remoção saiu em diversos 

veículos informativos, O Globo, Extra, O Dia, mesmo antes que eles fossem informados 

oficialmente pela Prefeitura” (PAULO, 2013, p. 53). Aos moradores, ao menos neste caso da 

comunidade da Restinga, nem aviso prévio foi dado. 

Em entrevista concedida em 10 de agosto de 2015 para a BBC, o empresário Carlos 

Carvalho, único acionista da empreiteira Carvalho Hosken, que, ao lado da Odebrecht e da 

Andrade Gutirrez, participa das obras no Parque Olímpico, fez declarações apontando que seu 

empreendimento imobiliário “Vila dos Atletas” ou condomínio “Ilha Pura” será exclusivo 

para pessoas ricas, com imóveis a partir de 1 milhão. Afirma que a Barra representa o “novo 

Rio de Janeiro”, uma “cidade de elite, do bom gosto” (PUFF, 2015). 

Tais afirmações públicas expressam a intenção dos responsáveis por detrás dessas 

transformações do espaço público, de selecionar as pessoas que frequentam determinada área 

a partir de seu nível econômico, o que viola as garantias constitucionais de igualdade. Há uma 

segregação econômica das populações, em um processo de gentrificação e exclusão das 

parcelas mais pobres. As áreas de interesse apontadas pelo Plano de Legado Urbano e 

Ambiental sofreram com o mesmo procedimento onde patrimônios públicos e privados (de 
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pessoas pobres) foram desalojados e entregues ao poder de particulares. Essas áreas passaram 

por obras e melhorias de estruturação, novos pontos comerciais e as populações que eram 

presentes nessas áreas foram realocadas (sem as devidas restituições) para outras regiões mais 

periféricas, dando lugar a um novo público elitizado no quesito fator econômico. 

Mas a prática não é algo novo. O nome “gentrificação” é um aportuguesamento 

oriundo da palavra inglesa gentry, que surgiu a partir do hábito da classe média-alta inglesa 

das áreas rurais de manter uma residência no centro da cidade. Essa definição criada por Ruth 

Glass (1964 apud RIBEIRO, 2016), em meados dos anos 60, se deu ao observar essas 

transformações no meio urbano. Para Glass, o processo de gentrificação tem duas 

características essenciais e que podemos também visualizar nos casos apresentados aqui: (i) 

um processo de desalojamento de residentes pertencentes ao proletariado, substituídos por 

grupos oriundos de classes sociais mais altas e (ii) um processo de reabilitação física destas 

áreas. Neste caso dessas reformas urbanas do Rio para os megaeventos, a gentrificação se deu 

nos mesmos moldes observados por Glass nos anos 60 na Inglaterra.  

As remoções no morro da Providência também não ocorreram de forma muito 

diferente. De acordo com o trabalho de Anelise dos Santos Gutterres, as informações que 

eram passadas publicamente acerca das remoções na Providência pela mídia televisiva e para 

as populações das regiões afetadas eram discordantes entre si. Enquanto se dizia publicamente 

que poucas casas seriam removidas, por volta de 100 ou 200 casas, os moradores sabiam que 

era muito mais do que isso, conforme a fala dos moradores: 

 

As remoções de moradias foram divulgadas para a população através de marcações 
com a abreviação da Secretaria Municipal de Habitação (SMH) na parede das casas, 
acompanhada de um número. Durante uma Audiência Pública proposta pela 
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC/RJ) e promovida pelo 
Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 2011, o 
subprocurador chegou a dizer que "a Prefeitura vai lá e pinta uma sigla na casa dos 
moradores: SMH - Secretaria Municipal de Habitação. Isso remonta aos nazistas, 
que marcavam as casas dos judeus". Essa referência ao nazismo não era rara e 
passou a ser cada vez mais utilizada entre aqueles que eram críticos da ação do 
poder público municipal nas favelas, ou entre os que investigavam as condutas e as 
práticas dos representantes da Prefeitura nesses lugares. Francisca viu as casas de 
seus vizinhos e vizinhas receberem as marcas da Secretaria de Habitação, e temia 
que o perímetro das marcações abrangesse sua casa: "aqui no buraco quente, no 
Cruzeiro, todas essas casas estão marcadas, tinha mais de 2 mil casas para sair, daí 
que começaram a dizer que era só 100, que era só 50, e a gente sabe que não vai ser 
só isso. (GUTTERRES, 2016) 

 

Essa desinformação, que parecia até proposital, preocupava os moradores pela 

incerteza que proporcionava. Os agentes da Prefeitura não uniformizados fazendo ameaças, 

coagindo os moradores que iriam ter que deixar as casas, às vezes diziam que eram apenas 50 
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casas, às vezes diziam que eram mais, contabilizavam uma quantidade, outros vizinhos 

falavam outras coisas, esses rumores e incertezas que batizaram o trabalho de Anelise 

Gutterres, permeou a vida dos moradores da Providência. 

 

A imprecisão quanto ao número oficial de remoções é explícita nesta fala de 
Francisca, a marcação das casas tendo gerado um alvoroço, já que os números eram 
propositadamente incertos - 2 mil casas para sair, 100, 600, 50 - quantidades que 
circulavam na comunidade promovendo medo, terror. (GUTTERRES, 2016) 

 

Além da desinformação, não havia planos reais para adequar essas pessoas removidas 

à nova realidade. Muitos moradores da comunidade (nome “politicamente correto”) da 

Providência não possuem trabalhos formais ou capacidade de se autogerir com os ganhos que 

realizam. As ações de melhoria do ambiente não incluem processos de melhoria ou 

transformação das pessoas, não houve nenhum trabalho dado para esses moradores 

desalojados, nem pesquisa socioeconômica séria. São pessoas que viviam naquela realidade 

de favela com o pouco que conseguiam e, de um dia para o outro, sem preparo prévio, são 

realocados em uma situação com maiores responsabilidades econômicas, como o pagamento 

de luz, água e condomínio. Com tantas obras e reformas pelas quais a cidade estava passando, 

poderia ter havido uma maneira de encaixar essas pessoas dentro de um dos milhares de 

empregos que foram gerados nesta época e dar-lhes um preparo para serem absorvidos em 

alguma função que os permitissem arcar com os novos gastos. 

 

Ela e Nise escutavam com muita desconfiança as "histórias" que ouviam tanto dos 
funcionários, ou prestadores de serviço que vestiam o uniforme da Prefeitura, quanto 
dos vizinhos e das vizinhas que especulavam informações e projetavam o futuro a 
partir desses rumores: "quer dizer, é muita história e tem muita gente iludida com 
essa história. Aqui, a maioria não paga luz, não paga água, não paga nada, um monte 
de gente que não trabalha, vive de biscate. Aí vai para um apartamento, vai pagar 
luz, água, gás, vai viver como?” (GUTTERRES, 2016) 

 

Mas apenas a incerteza de saber se a sua casa seria demolida e o morador teria que 

simplesmente sair, era a forma humilhante como o preparo para a remoção foi executado. A 

marcação da SMH pintou na parte externa das casas uma numeração, por essas numerações 

que os moradores sabiam que eram mais de 50 casas, como estava sendo publicamente dito.  

 

Conforme nos contou Margarida, mas também Francisca e Nise, antes de ser 
demolida a casa recebia uma marca feita com tinta na parede voltada para o acesso 
mais movimentado da comunidade, de modo que todos pudessem ver essa 
marcação, principalmente as equipes que trabalhavam no processo de desocupação, 
descaracterização e demolição do imóvel. Marcar as casas não necessariamente 
remetia a uma demolição imediata. […] O número pichado era materialmente visível 
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e, por isso, gerador de um sentimento de culpa, de sujeira, de ilegalidade, de 
acusação, que era extremamente violento para quem passava por essa experiência. 
(GUTTERRES, 2016) 

 

No proposto pelo documento de Plano de Legado Urbano e Ambiental Rio 2016 não 

estava presente esse terror e desrespeito vivido pelas pessoas dos bairros que seriam 

reformados para os megaeventos. A resolução proposta pela Prefeitura para vencer as eleições 

de cidade-sede para as Olimpíadas é um documento limpo, carregado de boas intenções, 

preocupação com o meio ambiente, com a cidade, com as pessoas, com o legado arquitetônico 

da cidade carioca. A expressão “para inglês ver” cai bem ao documento, mas não só à 

Comissão Olímpica Internacional, o engodo também foi aplicado aos atingidos. A proposta 

pública era a de que haveria uma reforma dessas casas por parte de programas da Prefeitura, 

essa prática de desinformação foi constante nos programas de habitação que surgiram para 

solucionar os entraves que as comunidades geravam nos projetos de megaeventos. 

 

Nessas conversas que compartilhamos aqui, a centralidade do Estado é diversas 
vezes ressaltada por Francisca quando ela descreve os rumores em torno do futuro 
da favela. Eles vinham acompanhados da desconfiança, da inexistência de uma 
solução para esses conflitos em razão da "política", que era produtora das múltiplas 
e dinâmicas histórias que circulavam e que tinham como objetivo o controle e o 
ordenamento dessa população. É importante lembrar que as casas foram marcadas 
sem o consentimento dos moradores. A maioria chegava do seu turno de trabalho e 
encontrava o número pintado na parede, outros autorizavam a marcação mediante a 
explicação do funcionário, orientado a dizer que a marca era uma indicação de que a 
casa receberia uma melhoria, oriunda dos programas da Prefeitura. (GUTTERRES, 
2016) 

 

Em outra parte da cidade, dando outro exemplo para reafirmar o que está sendo 

demonstrado, havia a comunidade Metrô-Mangueira, de nome similar à conhecida Mangueira, 

que existia há 40 anos. Viviam lá aproximadamente entre 667 (Daniela Ferreira) e 700 (Paula 

Paiva) famílias, a maioria era de pessoas que chegaram do nordeste para trabalhar na 

expansão das obras Metrô-Rio em 1980 e se estabeleceram no local. E hoje não há mais nada 

além de restos de pertences dos antigos moradores. E os depoimentos colhidos com 

Francicleide da Costa Souza, 44, a Franci, presidente da Associação de Moradores desde 

novembro de 2010, por Paula Paiva Paulo, acerca das remoções remetem o mesmo modus 

operandis das demais comunidades retiradas. 

 

No dia 22 de julho de 2010, Franci, como gosta de ser chamada, estava no trabalho, 
uma clínica em Copacabana, e recebeu uma ligação da filha dizendo que algo em 
torno de dez carros da Prefeitura com assistentes sociais e agentes da Defesa Civil 
estavam no Metrô-Mangueira dando laudos de interdição nas casas, que 
supostamente estavam em área de risco. “Eu não quis assinar o laudo de interdição. 
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Eu falei, como vou assinar que a minha casa está caindo, se a minha casa não está 
caindo? E a moça falou para mim que se eu não assinasse eu ia ser a única que não 
ia ter direito a nada aqui”, denuncia Franci. Nesse dia, as casas foram pichadas e 
marcadas. (PAULO, 2013, p. 60) 

 

A mensagem por trás da fala da agente quando diz que se as famílias não assinassem 

não teriam direito a nada pode significar duas mensagens: ou a comunidade seria removida, 

com o consentimento das famílias ou não, e a assinatura era mera formalidade, ou foi uma 

forma de convencer as famílias através da ameaça de ter que sair de suas casas sem receber 

nada por isso. A opção dada era receber uma casa em troca pelo programa de moradia Minha 

Casa Minha Vida há 60 quilômetros da Metrô-Mangueira, em Cosmos. O que demonstra que 

o intuito de evitar a periferização foi apenas no papel. 

No Plano Diretor (RIO DE JANEIRO, 2011) da cidade do Rio de Janeiro, no artigo 2º, 

diz “São princípios da política urbana do Município, além dos dispostos nos capítulos de 

política urbana das Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Municipal e no Estatuto 

da Cidade a:” e em seu inciso V “distribuição justa e equilibrada da infra-estrutura, dos 

serviços públicos e dos benefícios da urbanização”. A esses moradores não está sendo 

redistribuídas as infraestruturas criadas pelas obras, ao invés disso estão sendo remanejados 

para pontos distantes das áreas centrais da cidade. 

A desculpa dada pela Prefeitura para retirar a comunidade de onde ela estava era a de 

que ela estava em uma área de risco por se situar próxima a linha de trem. O que não impediu 

a comunidade de existir por 35 a 40 anos. Por essa lógica, todas as pessoas que moram ao 

longo do trilho do metrô e trem deveriam ser removidas. O revoltante é que o perigo real para 

os moradores foi criado pela própria prefeitura, quando demoliu algumas das casas e foi 

abandonando os escombros dentro da comunidade. Essa prática de deixar escombros dentro 

da comunidade, em um efeito desolador, também foi praticado na Providência, corroborando 

com a ideia que a prefeitura estava agindo em espaços “abandonados”. 

Insultante também foi o engodo que a documentação de despejo entregue aos 

moradores da Metrô-Mangueira era. Isso aponta a forma desonesta como o poder público 

atuou para que essas remoções ocorressem. O advogado Alexandre Mendes da Defensoria 

Pública foi procurado pelos antigos moradores na época para se informarem de seus direitos, 

se era correto o despejo e acerca do reassentamento no MCMV de Cosmos. Ele comenta: 

 

“Incrivelmente”, diz Alexandre, “quando analisei eu vi que os autos eram quase 
todos iguais, a avaliação de cada imóvel era tipo ‘essa casa aqui estava interditada 
por tal motivo’, que era apenas um parágrafo que eles copiaram e colaram, ‘porque 
usava gás X, ou porque o padrão construtivo’ era não sei o que lá. Então, isso era um 
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argumento muito frágil, de um parágrafo, igual para todas as casas, variando um 
pouco de uma para outra só. Isso despertou logo o nosso espanto: você vai interditar 
centenas de casas com o mesmo laudo?” O advogado conta ainda que os moradores 
diziam que nenhuma vistoria havia sido feita antes da entrega do laudo.(PAULO, 
2013, p. 62) 

 

Novamente aqui se fazem presentes as fraudes e os argumentos falaciosos para fazer 

calar os moradores e fazê-los aceitar o que o poder público determinava sem revolta. Ainda 

assim os moradores fizeram uma reunião com o então presidente da associação de moradores, 

na qual ele trouxe o subprefeito André Santos e o deputado estadual Chiquinho da Mangueira 

e ambos reafirmaram que ninguém tinha direito a nada, que as únicas três opções eram aceitar 

a casa em Cosmo, abrigo ou rua. “Quando esse homem falou isso, era gente passando mal, era 

gente desmaiando, foi uma coisa de louco aqui”, diz Franci. Em 2011, Franci foi escolhida 

para presidir a associação. (PAULO, 2013, p. 62) 

Já à frente da associação de moradores, Franci participou de uma reunião com o então 

secretário de Habitação Jorge Bittar, pedindo um tratamento melhor aos moradores, nas 

palavras dela: 

 

Eu falei que ele, como uma pessoa que já foi militante de lutas contra o governo, 
pedisse à Prefeitura para ter mais humanidade, porque eles chegam de uma forma 
muito violenta, muito brusca, muito grosseira, achando que a gente não tem direito a 
nada. Trata você como se você um lixo. (PAULO, 2013, p. 62) 

 

Assim, as tribulações vividas pelos moradores que resistiram ao reassentamento não 

acabaram com as intervenções. Cerca de 100 famílias foram embora para as casas do 

programa MCMV, na maioria idosos que temiam perder tudo sem restituição. Eomar Freitas, 

36 anos foi um dos moradores a ficar. Depois de investir tempo e trabalho na comunidade, 

conseguiu construir sua casa de quatro andares onde morava com a esposa, a mãe, o irmão, a 

irmã e o sobrinho. Não quis deixar a casa que construiu, enquanto seus vizinhos da esquerda e 

da direita saíram e tiveram suas casas derrubadas, Eomar permaneceu. Com o esvaziamento 

da comunidade, as casas vazias se tornaram pontos de usuários de crack e sanitários públicos. 

Com a chegada dos “cracudos”, as famílias que ficaram começaram a sofrer com os assaltos. 

 

A casa de Eomar foi assaltada oito vezes. Ele registrou boletim de ocorrência nas 
três primeiras vezes, mas nenhuma providência foi tomada. “Eu trabalhando aqui 
[no bar], quando eu saí, às três horas da tarde e cheguei na minha casa... ar 
condicionado e dois ventiladores roubados. Você sabe quantas vezes a polícia veio 
aqui? Nenhuma, depois de três boletins de ocorrência”. Com a sucessão de assaltos, 
Eomar não queria mais ficar longe da sua casa por muito tempo e, por isso, acabou 
perdendo o emprego em uma lanchonete, que era longe. Sua esposa queria deixar a 
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comunidade. Já Eomar queria lutar para continuar. O desentendimento ajudou a 
acabar com o casamento. “Olha, aqui era um inferno tão grande, eu digo que aqui 
era a Líbia brasileira. Você tava removendo suas coisas e tinha cracudo querendo 
invadir para pegar fios elétricos, portas de alumínio. Até os vasos sanitários eles 
estavam roubando. Não podia dar as costas”, diz Eomar. (PAULO, 2013, p. 65) 

 

A presidente “Franci”, em uma reunião com o prefeito Eduardo Paes, em novembro de 

2010, pediu que o mesmo reurbanizasse a comunidade, mas o prefeito respondeu ‘nada do 

que você está me pedindo eu vou fazer, eu quero aquela área limpa’. (PAULO, 2013, p. 65) 

Por fim, os moradores que não foram reassentados em Cosmo, foram realocados para 

dois prédios da Caixa Econômica Federal que estavam sendo construídos na rua Visconde de 

Niterói, chamaram os prédios de Mangueira I e Mangueira II, cada prédio com 248 

apartamentos. O advogado Alexandre achou que a resistência dos moradores gerou alguns 

resultados favoráveis, como a conquista dos apartamentos. 

O que se verifica no trabalho jornalístico de Paula Paiva é o jogo de omissão e 

interesse dos órgãos municipais. A segurança pública, quando era preciso proteger os 

moradores nesse período de mudança, era nula, quando não era interessante para a 

administração pública, nenhuma viatura foi enviada para auxiliar aquela população, em contra 

partida, no momento da entrega dos laudos genéricos justificando a retirada, foram 10 viaturas 

da Prefeitura ao local. Expondo aqui o artigo 2º, inciso I, da Lei nº 11.124/05, que institui os 

objetivos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS): “I – viabilizar para 

a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável”. 

O conceito de “digno” e “sustentável” é bem flexibilizado aqui nestas situações 

descritas acima. Uma moradia digna e sustentável para o padrão FIFA, na Vila Olímpica, ou 

Condomínio Ilha Pura, jamais teria as características dos Condomínios Mangueira I e II. 

 

 

3.1.4 Resultados 

 

 

A existência do Estado se justifica por sua função de desenvolver condições dignas 

para seus concidadãos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988  estabelece limites para o 

Estado brasileiro e diretrizes. Ao Estado brasileiro, é obrigatório conduzir seus cidadãos a 

condições melhores e respeito à dignidade da pessoa humana. Os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, listados no artigo 3º estão em seus incisos: construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 
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marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No 

entanto, o que se verifica na realidade de como se deu esse desenvolvimento urbano para os 

megaeventos é o oposto do estabelecido no artigo 3º da Carta Magna. O professor André 

Ramos Tavares fala sobre o papel do Estado: 

 

O desenvolvimento do Estado passa prioritariamente pelo desenvolvimento do 
homem, de seu cidadão, de seus direitos fundamentais. Sem ele, o mero avanço 
econômico pouco significará, ou fará sentido para poucos. Assim, 
independentemente do conceito que determinada atitude possa ocupar nas teorias 
econômicas, ela será dotada se puder ser utilizada como instrumento para alcançar o 
mencionado desenvolvimento. (TAVARES, 2003) 

 

É trabalho do Estado, através de seus agentes jurídicos, administrativos e políticos, 

garantir que a Constituição seja respeitada e seguida. No entanto, o trabalho aqui mostra a 

administração pública se aliando aos setores econômicos, retirando os direitos das populações 

carentes, subvertendo as leis e garantias constitucionais, em benefício de particulares 

escolhidos, e em prol de uma classe escolhida. O intuito deste trabalho é chamar a atenção 

para como esses setores do desenvolvimento privado se aliam a agentes políticos e subvertem 

juntos as leis e a administração pública em benefício próprio.  

Os exemplos citados anteriormente de violência, coação e desrespeito a essas 

populações de origem humilde demonstra como se viola todo o estabelecido constitucional, 

que deveria nortear o Estado brasileiro, seus órgãos e municípios. Ainda que haja denúncias 

desses abusos, o Estado brasileiro, em seu aspecto jurídico, pouco age para reprimir os abusos 

de seu tripé administrativo/político. E, sendo assim, as violações dos direitos humanos são 

constantes e ocorrem sobre esse desprezo às leis estabelecidas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O trabalhou buscou mostrar, através da apresentação de artigos de outros autores e 

entrevistas, as violações de moradia, dignidade e direitos humanos que ocorreram no Rio de 

Janeiro para os megaeventos Copa do Mundo e Olimpíadas. Esse tema do direito à moradia 

tem uma enorme relevância por conta das violações de direitos cometidos contra essas 

populações que sofreram essa retirada forçada, sem receber os direitos de restituição pelos 

imóveis perdido em desalojamento por motivos administrativos. Tais populações foram 

segregadas dos centros urbanos, realocadas para regiões periféricas e sofreram com a falta de 

preparo e auxílio por parte do governo para gerir os novos encargos adquiridos com as novas 

moradias e com o distanciamento de seus trabalhos. 

Foi apresentado no primeiro capítulo e seus subitens a importância do direito à 

moradia como direito social de dignidade; a dignidade da pessoa humana, direitos humanos e 

direitos fundamentais no Brasil; as ciências da barbárie e seus subitens higienismo e eugenia. 

Nesta primeira parte demonstra a questão do direito à moradia dentro das necessidades 

humanas para a sociedade se desenvolver de forma saudável. Como os princípios 

fundamentais e humanos suprem e dão garantias às pessoas dentro de um estado democrático 

de direito de forma que elas possam exercer sua cidadania e participar dos processos 

democráticos da vida social. 

Apresentou alguns pensadores clássicos do princípio de dignidade humana, como 

Platão e Aristóteles, em suas filosofias acerca da alma humana e a diferenciação do homem 

em relação aos outros animais, como, porque e de quais maneiras o homem se sobressaia 

entre os seres, qual o propósito máximo do homem e como atingi-lo. 

Abordou o ciclo de violações da dignidade humana, para então reformulá-las através 

de declarações e tratados após uma violência ou desprezo das necessidades fundamentais do 

ser humano. E como esse ciclo deve ser rompido, não deixando a sociedade esquecer desses 

direitos, justamente através do exercício de cidadania e democracia. Abordou sobre algumas 

dessas violações de Direitos Humanos e de Dignidade da Pessoa humana, como as que 

ocorreram antes da Revolução Francesa, na Segunda Guerra mundial e, aqui no Brasil, o 

período ditatorial que durou entre 1964 e 1985 e se manteve através de violações à 

democracia, aos direitos democráticos e humanos. E como, dentro da nova Constituição pós 

ditadura, os direitos fundamentais formaram as peças basilares na tentativa de garantir um 

Estado Democrático de Direito e evitar novas violações. Apontou que, na conjuntura político-
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social brasileira da atualidade, há indícios de que pode haver um novo de processo de 

violações dos Direitos Humanos e Fundamentais. Também, nesse mesmo apanhado de ideias, 

falou-se sem muita profundidade, como essas violações humanas acabam ocorrendo, seja por 

ação ou omissão aos princípios de dignidade, a partir de algum interesse das classes 

dominantes sobre as dominadas, para garantir algum benefício sobre a manutenção de alguma 

exploração ou a intenção de criar uma nova.  

No capítulo 2 e subitens, foi abordada uma construção histórica da urbanização do Rio 

de Janeiro no início do século XIX e o capítulo discorre até o início do século XX, na 

tentativa de através dessa construção, entender como os problemas existentes da atualidade 

surgiram naquele período. Também demonstrou um padrão de violações a direitos humanos, 

com enfoque às questões de moradia, transformação urbana e do desprezo pelas populações 

pobres. E como foram utilizadas as ciências e pensamentos discorridos no primeiro capítulo, 

para justificar e empreender essas mudanças, infelizmente, sempre com um desapreço e com 

condutas hostis às camadas ditas populares.  

A urbanização do Rio de Janeiro começou a ocorrer com a chegada da Corte Real 

Portuguesa no início do século XIX, tendo como objetivo transformar a cidade em uma corte 

real no novo mundo para a família real, uma corte nas Américas, mas mais que isso, tornar a 

cidade salutar para a alta aristocracia. Nesse processo de urbanização narrado no capítulo, se 

demonstra o abuso do poder do rei sobre seus súditos inicialmente, desalojando forçadamente 

e sem restituições, as famílias de casas escolhidas, depois sob a justificativa de sanear a 

cidade, se desaloja os pobres, mais uma vez, sem restituições, para abrir caminho ao ideal de 

arquitetura urbana. Essas remoções habitacionais, sem qualquer preocupação ou zelo com os 

removidos, se mantém mesmo após a queda da monarquia, no período republicano. Se 

utilizando sempre das mesmas justificativas de modernização, de higiene e sanitização 

urbana, que, como se viu no capítulo 3, serão mais ou menos as mesmas justificativas 

utilizadas na atualidade para as remoções em prol dos megaeventos. 

O capítulo 3 abordou das obras que eram necessárias para que a cidade do Rio de 

Janeiro recebesse os megaeventos, olimpíadas e copa do mundo. Abordou as leis instituídas 

para alterar o Plano Diretor da cidade e instituir a operação urbana consorciada na região do 

porto (Lei complementar nº 101/2009), criar órgãos responsáveis para a reestruturação das 

zonas de interesse, e criar os órgãos responsáveis pela remoção e reassentamento 

habitacionais (Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social; Lei nº 4.515/2007). Tendo 

como intuito atender as exigências do comitê olímpico que foram apresentadas no dossiê Rio 
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2016, visando essa aprovação dos comitês para que o Rio de Janeiro e o Brasil sediassem 

esses eventos. 

Os subitens seguintes abordaram sobre os planejamentos de urbanização integrada, 

ações sociais e regularização urbanística e fundiária nas favelas, priorizando as áreas de 

abrangência das instalações dos Jogos Olímpicos. A produção de novas moradias para atender 

os déficit habitacionais existentes e os que ocorreriam por conta das remoções habitacionais, 

em prol das reestruturações urbanas. 

O subitem remoções demonstrou como as remoções seguiram pouco ou nada o que foi 

estipulado nas legislações e planos urbanísticos para o Rio 2016. Neste subitem estão 

apresentados alguns trabalhos jornalísticos onde se apontam as violações de direitos humanos, 

direitos à cidadania, direitos à moradia. E como as remoções seguiram os padrões de 

justificativa e hostilização que eram usados desde a chegada da corte no início do século XIX. 

Apresentou-se as narrativas de moradores do Morro da Providência e da comunidade Metrô-

Mangueira e suas denúncias de violência, desprezo e coação por parte de agentes da 

prefeitura, a falta de informação acerca das remoções, laudos forjados, e uma série de ações 

forçando essas remoções. Numa demonstração que essas populações não detêm grande poder 

democrático. Ainda que uma ou outra ação por parte dos moradores tenha surtido resultados 

favoráveis, uma parcela muito maior viu seus direitos reduzidos dentro das alterações da 

cidade em nível macro. 

O último subitem aponta os deveres do Estado como protetor desses Direitos 

Fundamentais, que deveria ter agido como agente equilibrador entre os direitos dessas 

populações carentes e os interesses dos investidores dessas reformas públicas, e como o Poder 

Estatal se omitiu diante dessas violações de Direitos Humanos.  

Uma característica percebida ao decorrer deste trabalho é a repetição de padrões entre 

violação e afirmação de direitos. Inclusive, muitos dos trabalhos e artigos utilizados no 

presente trabalho de conclusão, foram escritos após essas violações em prol das reformas para 

os megaeventos. Um dos maiores trabalhos sobre o assunto, não utilizado aqui, “Megaeventos 

e violações dos direitos humanos: Dossiê do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de 

Janeiro”, surgiu como respostas às essas violações, da mesma forma como a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão e da Declaração Universal Dos Direitos Humanos surgiram 

como resposta às violações na época em que foram redigidos. Num exemplo claro de 

repetição narrado ao decorrer do presente trabalho.  

Outra constante apresentada foi a escolha cuidadosa de palavras e utilização de 

argumentos dignos para justificar as remoções, por parte do poder público, sob a intenção de 
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melhorar a cidade, dar melhores condições aos moradores em precariedade, mas que 

escondem um extremo desprezo que se verifica em como ocorreram de fato essas ações de 

remoção, os despejos e os reassentamentos. Se aproximando muito das ideias higienistas e 

eugênicas do final do século XIX e início do século XX. 

O trabalho finaliza deixando esses apontamentos e a denúncia das violações de 

direitos fundamentais sobre as populações carentes, a omissão por parte do Estado e do poder 

público. 
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