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RESUMO 

 

A escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016 consagrou a 

implantação de um modelo de desenvolvimento urbano baseado na lógica da cidade-

empresa. Orientada pela organização da administração da cidade a partir de características 

empresariais, a gestão municipal fomentou a elaboração de projetos de infraestrutura 

capazes de atender às exigências do Comitê Olímpico Internacional (COI) para a 

realização dos Jogos. Entre eles está o Porto Maravilha, projeto de concessão à iniciativa 

privada da região portuária da cidade, detentora de grande carga histórica e cultural na 

formação do Rio.  

Sendo assim, esse trabalho propõe compreender se o processo de desenvolvimento 

e execução do Porto Maravilha corresponde ao discurso de legado prometido pelo poder 

público a todos os moradores da região do Porto. Partindo da análise de seis anos do 

noticiário do jornal O Globo, a pesquisa busca entender que imagem de cidade é possível 

apreender a partir das representações trazidas pelo periódico.  

 

Palavras-chave: Cidade-empresa; Gentrificação; Megaeventos; Mídia; Olimpíadas 

 

 

ABSTRACT 

 

The choice of Rio de Janeiro to host the 2016 Olympics established the 

implementation of an urban development model based on business-city logic. Oriented 

by the organization of city administration from entrepreneurial characteristics, municipal 

management has fostered the development of infrastructure projects able to meet the 

requirements of the International Olympic Committee (IOC) for the Games. Among them 

is Porto Maravilha, concession project to the private sector of the port area of the city, 

which holds great historical and cultural background in the formation of Rio. 

Thus, this work aims to understand if the development and execution process of 

Porto Maravilha matches the legacy speech promised by the government to all residents 

of the port area. Based on six years of news analysis from O Globo newspaper, this 

research seeks to understand what city image is possible to learn from the representations 

brought by the journal. 

 

Keywords: Business-city; Gentrification; Mega events; Media; Olympics  
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INTRODUÇÃO 

Para quem vive de perto os anos que antecedem um megaevento, o dia-a-dia 

parece se transformar num caos. Obras por todos os cantos afetam o cotidiano dos 

cidadãos com a promessa de que dias melhores virão com os investimentos em 

infraestrutura. Em meio a essa realidade, os moradores de comunidades carentes veem 

suas vidas mudadas de maneira bem mais radical. Remoções e realocações de 

comunidades inteiras, muitas vezes à revelia, para longe dos locais onde estão suas raízes 

costumam ser prática corriqueira, sob o pretexto de se trazer progresso e desenvolvimento 

para a cidade. 

Depois de duas candidaturas frustradas para sediar as Olimpíadas de 2004 e 2012, 

o Rio começou a entrar na vitrine do mundo, enfim, com a vitória da cidade para os Jogos 

Pan Americanos, em 2007. A partir daí, e com a união das esferas de poderes federal, 

estadual e municipal, a cidade arrebatou todas as demais candidaturas a que concorreu: 

Jogos Militares (2011), Rio+20 (2012), Copa das Confederações e Jornada Mundial da 

Juventude (2013), Copa do Mundo (2014) e, finalmente, Jogos Olímpicos (2016). 

Diante de desafios tão ousados, que incluiriam o tráfego de milhões de turistas 

estrangeiros pela cidade, e do compromisso assumido com instituições internacionais 

para a adequação da infraestrutura para a realização de eventos de tamanha dimensão, 

tornou-se imperativa a execução de um plano de obras que viesse a modificar o espaço 

urbano, trazendo melhorias e desenvolvimento. O ponto de onde parte este trabalho de 

dissertação está centrado na dúvida advinda daí: melhorias e desenvolvimento para quem, 

exatamente? 

Os megaeventos são uma denominação relativamente nova. Eles dizem respeito, 

especialmente, à realização de eventos esportivos de grandes proporções, normalmente 

internacionais. Seguindo a definição de Colin Michael Hall, professor de Geografia e 

Planejamento da Universidade de New England, os megaeventos apresentam 

“grandiosidade em termos de público, mercado-alvo, nível de envolvimento do setor 

público, efeitos políticos, extensão de cobertura televisiva, construção de instalações e 

impacto sobre o sistema econômico e social da sociedade anfitriã” (DA COSTA et al. 

2008, p.104) 
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E foi na tentativa de compreender a real dimensão de um megaevento como os 

Jogos Olímpicos que iniciei o trabalho de levantamento das transformações urbanas 

promovidas por eventos desse porte. Para obter um recorte mais preciso, direcionei o 

olhar para um aspecto nem sempre tão visível à população de um modo geral: as remoções 

de famílias pobres em decorrência dos preparativos da cidade para as Olimpíadas, sob a 

justificativa de revitalizar, reformar, elevar o cenário urbano carioca a um patamar 

internacional que mostrasse que as qualidades do Rio estão para além das belezas 

naturais. Tudo isso por trás do discurso da implementação de medidas de 

desenvolvimento de um modelo que atenda aos interesses do capital. 

O trabalho de garimpo desse discurso debruçou-se sobre o jornal O Globo, diário 

fundado em 1925 e que possui a maior circulação no estado do Rio de Janeiro, com 

tiragem diária média de 257 mil exemplares1. A análise acerca dos sentidos produzidos 

pelo jornal se deu entre os anos de 2009 e 2014, buscando compreender a representação 

midiática do tratamento recebido pelas classes populares removidas dos locais afetados 

pelas obras preparativas para as Olimpíadas, sob a alegação do “bem maior” do legado 

dos Jogos.  

A escolha desse objeto surgiu da inquietação com as reportagens que lia 

cotidianamente, cuja abordagem parecia estar apenas nas melhorias e necessidades 

urbanísticas da cidade, concentrando-se na cobrança de prazos, orçamentos e realizações 

por parte dos governantes. Nesse aspecto, despertava-me a atenção, diante de tantas 

alterações do espaço urbano, parecer ter mais importância o que havia a ser feito do que 

propriamente as vidas que estavam sendo afetadas diretamente pelas obras. Assim, passei 

a trabalhar com a hipótese de que, em que medida, a questão dos interesses do capital 

supera o interesse do bem-estar social, a partir da colaboração da imprensa (como 

aparelho privado de hegemonia), que atua como agente de um modelo de cidade 

privatizada. 

Se, por um lado, O Globo (e a mídia chamada hegemônica, de maneira geral) 

buscava uma abordagem voltada para as obras e as melhorias, era possível encontrar, em 

outros veículos, assuntos que não faziam parte da cobertura noticiosa da chamada grande 

                                                             
1 Disponível em http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil. Acesso em 02/02/2015. Adotada como 

referência a tiragem média de 2009, ano de início da análise desse trabalho  

 

http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil.%20Acesso%20em%2002/02/2015
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imprensa. Casos concretos de silenciamentos, ou ausência de cobertura de determinado 

tema ou fonte, são trazidos pela Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa e 

das Olimpíadas. Ela reúne diversos movimentos sociais do país que lutam para que haja 

debate e para que as ações do governo sejam democráticas, com consulta às comunidades 

envolvidas.  

O trabalho da Articulação produziu uma série de dossiês com números 

expressivos a respeito dos impactos promovidos pela realização desses megaeventos. 

Estimativas adotadas no documento divulgado em 2013 apontam que 3 mil famílias 

tiveram seus direitos à moradia violados e ameaçados no país desde 2010, apenas na 

cidade do Rio de Janeiro (COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS DO RIO 

DE JANEIRO, 2013, p.20). 

Parte dessa estatística está localizada na zona portuária, que foi concedida a 

empreiteiras responsáveis para a gestão do Porto Maravilha, projeto integrante dos planos 

para as Olimpíadas e que abrange uma área de 5 milhões de metros quadrados, com um 

orçamento de aproximadamente R$ 7,6 bilhões. Com alto valor histórico e cultural para 

o Rio de Janeiro, a zona portuária reúne grande patrimônio de memória, como o Mosteiro 

de São Bento, construído no início do século XVIII, e os morros da Conceição, uma das 

primeiras áreas ocupadas no Brasil, e da Providência, considerado a primeira favela do 

país. Há também o primeiro arranha-céu da América Latina, o edifício “A Noite”, 

construído nos anos 1920.  

Tomando o projeto Porto Maravilha como objeto a ser analisado nessa pesquisa, 

busquei elucidar um problema calcado no papel da imprensa na representação da cidade, 

ou seja, a partir do noticiário, que imagem de cidade é possível apreender? Será que 

vivemos, de fato, numa cidade democrática e inclusiva, como parecia mostrar o noticiário 

de O Globo? Assim, o desenvolvimento da pesquisa teve como ponto de partida o termo 

“Porto Maravilha”, na editoria Rio do jornal O Globo, no período de 2009 a 2014. Esse 

critério de seleção das matérias resultou no material composto por 264 reportagens 

analisadas. 

A privatização de parte da cidade, com a concessão da gestão de uma localidade 

para os cuidados de empresas privadas, transformou a região histórica do Porto do Rio 

em uma área submetida a regras próprias, apartada do restante da cidade. Com a intenção 
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de incluir o Rio no rol do padrão das cidades internacionalmente desenvolvidas, o 

governo utilizou-se da lógica capitalista e transformou especificamente a região portuária 

em um local privado, que segue as regras do mundo dos negócios, excluindo tudo e todos 

que, de alguma maneira, não correspondem ao que se quer vender. Compreendendo que 

a função do governo na administração pública deve ser ampla, seu papel se dá desde a 

arrecadação de impostos e prestação de serviços públicos fundamentais, até o 

cumprimento do que está determinado nos planos diretores e nas orientações públicas 

para a recuperação e manutenção urbana, como iluminação e pavimentação, que causam 

certa intervenção urbanística. Dessa maneira, a responsabilidade do prefeito (ou do 

administrador) é planejar e gerir, sem perder de vista todos os fatores que influenciam na 

dinâmica urbana, sejam eles sociais, econômicos ou de ordem urbanística.  

No entanto, a ampla cobertura desses itens de responsabilidade das administrações 

municipais começou a ser prejudicada pela falência dos caixas públicos. Assim, existindo 

a necessidade preeminente de investimento para atrair o capital financeiro para a cidade, 

os gestores começaram a criar mecanismos que permitissem que o desenvolvimento 

pudesse acontecer sem que fosse necessário usar o erário. Surgia, assim, o processo 

conhecido como empreendedorismo urbano, um novo paradigma de gestão, em que a 

imagem da cidade se torna um fenômeno de marketing e negócios. 

A aplicação dessa dinâmica administrativa orientada pela lógica do capital se 

reflete diretamente, no caso da preparação do Rio para as Olimpíadas, em mudanças 

urbanísticas de grandes dimensões (e suas consequências). No caso de megaeventos 

esportivos, essas alterações não se configuram, necessariamente, como uma novidade. 

Casos assim estão presentes em diversas cidades, em especial naquelas que, nas últimas 

décadas, sediaram Olimpíadas, como Barcelona, em 1992, e Pequim, em 2008, e Copas 

do Mundo, como a África do Sul, em 2010.  

Conhecido como gentrificação, o fenômeno social desencadeado a partir daí foi 

analisado em profundidade pelo geógrafo britânico Neil Smith (1996). Renovar, reformar 

e modernizar as cidades são, de certa maneira, atitudes necessárias. O problema é que, 

entre essas medidas, boa parte da população que vive nessas localidades acaba sendo 

excluída.  
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Assim, a política de atração de megaeventos, como os Jogos Olímpicos de 2016, 

passa a ser adotada pelo poder público como modelo de desenvolvimento, o que pode 

levar à negação de direitos básicos aos cidadãos. Isso ocorre porque, necessariamente, o 

processo de gentrificação traz consigo remoções e realocações dessas classes populares 

para fora dos limites da cidade em transformação, como se parte dos cidadãos se tornasse 

invisível e não tivesse o direito de usufruir de todas as facilidades e benefícios trazidos 

pelas obras (ou, no caso do Rio, pelo legado dos jogos). Como denuncia o Comitê Popular 

da Copa e das Olimpíadas do Rio de Janeiro, mais especificamente, no caso do Rio, 

“3.507 famílias, sendo 12.275 pessoas de 24 comunidades foram removidas por obras e 

projetos ligados diretamente aos megaeventos esportivos” (2014, p. 21).  

No primeiro capítulo dessa dissertação, tratei diretamente desses mecanismos e da 

contextualização do que se transformou a cidade a partir dessa lógica empresarial. A ideia 

central parte de um modelo de cidade em que o interesse público torna-se esvaziado em 

detrimento da defesa dos interesses do capital econômico, dando espaço cada vez maior 

ao desenvolvimento do capital no lugar do bem-estar social, como apontam autores como 

Henri Lefebvre (2001) e David Harvey (2005). 

De forma a compreender melhor o objeto geográfico desse trabalho, o capítulo 2 

pretende resgatar parte da história presente na região do Porto, desde sua importância 

econômica para o desenvolvimento da cidade do Rio (e do país) até os significados 

históricos e culturais presentes em pontos tão característicos como o Cais do Valongo, 

por onde se estima que tenham passado mais de 500 mil escravos oriundos da África, 

durante seus 20 anos de funcionamento; o Morro da Providência, primeira favela do 

Brasil; a Pedra do Sal, onde teria nascido o samba; entre tantos outros que compunham a 

chamada Pequena África, local habitado, entre os anos de 1850 e 1920, basicamente por 

escravos alforriados. 

Partindo da sua formação, com a instalação dos primeiros moradores e do 

desenvolvimento do comércio na região, entrei na contextualização do que é o porto hoje, 

especialmente com as obras do Porto Maravilha. As transformações trazidas por esse 

projeto se assemelha ao que foi feito, por exemplo, em outras cidades, como Buenos Aires 

(com a construção de Puerto Madero), Barcelona (cidade a partir da qual se discute o 

legado oriundo das Olimpíadas, em 1992) e Atenas, cuja participação nas Olimpíadas de 

2004 contribuiu para aumentar, segundo especialistas, o endividamento da Grécia. 
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A discussão acerca do legado serve de ponto de partida para o capítulo 3, em que 

apresento uma série de arbitrariedades cometidas pelo governo municipal para viabilizar 

as Olimpíadas e mais especificamente o Porto Maravilha, apontado pelo prefeito do Rio 

de Janeiro, Eduardo Paes, como o maior projeto dentro do plano de transformação dos 

Jogos Olímpicos. Mudanças na legislação urbanística são centrais nessas medidas 

arbitrárias, pois expõem a aprovação de meios excepcionais para que o projeto pensado 

pela prefeitura fosse executado, como a permissão de gabaritos de até 50 andares na 

região do Porto Maravilha, a partir do qual se tornaria atraente, segundo a prefeitura, 

investir em empreendimentos imobiliários no local.  

Mas as arbitrariedades vão além dos mecanismos de alterações nas leis. No Porto 

Maravilha, elas violam direitos garantidos pelo Estatuto da Cidade, documento que 

regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 e que estabelece 

“normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental”2.  

No documento estão previstas garantias como a participação popular e de 

associações representativas nos planos diretores, direito negligenciado, como é possível 

ver nesse trabalho, especialmente às comunidades pobres da região portuária. A 

construção do teleférico da Providência, envolta em polêmica e ameaça de remoção de 

832 famílias do morro, reflete parte dessas violações. Esse número compõe a estimativa 

de 67 mil pessoas removidas no Rio, no período de 2009 a 2013 pela gestão do prefeito 

Paes, segundo a Secretaria Municipal de Habitação. 

Seguindo o pensamento do filósofo italiano Norberto Bobbio (2007), podemos 

dizer que o projeto Porto Maravilha transgride a compreensão da função do Estado, uma 

vez que está apartado das relações sociais e da sociedade como um todo. Para ele, o 

Direito é o instrumento capaz de permitir que essa medida não seja perdida de vista, 

levando em consideração a totalidade dos cidadãos. 

Após conhecer as diversas violações cometidas pelo poder público no Porto 

Maravilha, o capítulo 4 propõe compreender as práticas discursivas de O Globo na 

                                                             
2 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm. Acessado em 

08/08/2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm
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produção de consenso acerca do assunto. Para isso, nos inspiramos no percurso 

metodológico proposto por Spink & Medrado (2000) de que a produção de sentido é uma 

prática social, dialógica, que implica a linguagem em uso. Assim, a produção de sentido 

é como um fenômeno sociolinguístico que busca compreender as narrativas e 

argumentações que compõem as práticas discursivas e os repertórios dos quais se utiliza.  

Partindo do conceito de imaginário social (MORAES, 2009), buscamos refletir 

como o discurso midiático influencia a construção desse imaginário, construindo 

consensos em torno do projeto Porto Maravilha. A fim de sistematizar essa análise, quatro 

categorias foram identificadas como principais produtoras de consenso nas reportagens 

produzidas pelo jornal O Globo: “mobilidade”, “legado econômico/investimentos”, 

“valor histórico e cultural” e “segurança pública”. O discurso criado a partir desses 

elementos se tornou o amálgama para a criação de uma ideia positiva acerca do legado 

prometido pela prefeitura para a cidade e seus moradores. A análise desse conteúdo a 

partir desses parâmetros contribuiu para identificar critérios de noticiabilidade utilizados 

por O Globo, ampliando o entendimento a respeito dos sentidos produzidos pelo jornal 

sobre a cidade e o projeto Porto Maravilha. 
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Capítulo 1: Rio, cidade-negócio 

 

A reconstrução radical da imagem de Baltimore através da construção 

de uma nova parte da cidade à margem do mar e do ancoradouro interior 

é um bom exemplo. Essas obras colocaram a cidade em evidência de 

um novo modo. Baltimore recebeu o título de ‘cidade renascentista’, 

ganhando a capa da revista Time, e descolou-se da sua imagem de 

lugubridade e empobrecimento. Dava a impressão de ser uma cidade 

dinâmica, empreendedora, pronta para receber capital externo e 

estimular o movimento do capital e das pessoas ‘certas’. Não obstante, 

a realidade era de empobrecimento crescente e deterioração urbana 

generalizada. (HARVEY, 2005, p.185) 

 

Lendo o pequeno trecho sobre as transformações sofridas pela cidade de 

Baltimore, nos Estados Unidos, nos anos de 1980, pode-se ter a impressão de que estamos 

falando do Rio de Janeiro durante os anos de sua preparação para sediar os Jogos 

Olímpicos de 2016. Como Baltimore, o autor também cita outras cidades pelo mundo 

afetadas de maneira similar por uma nova forma de “governança urbana”. Para entender 

o que Harvey chama de governança urbana, primeiramente é importante saber que a 

expressão não deve ser confundida com governo urbano, pois leva em conta, numa região 

metropolitana, por exemplo, o poder real de organização da vida urbana centrado na 

coalização de forças mais amplas, com o envolvimento do governo e da administração 

pública apenas como facilitadores e coordenadores. Assim, “o poder de organizar o 

espaço se origina em um conjunto complexo de forças mobilizado por diversos agentes 

sociais” (HARVEY, 2005, p.171). 

Esse novo papel do governo e da administração pública na gestão da cidade é 

resultado de um processo observado em escala crescente desde os anos 1970, mais 

precisamente a partir de 1973, nos Estados Unidos, com a primeira grande recessão do 

pós-guerra, devido à crise mundial do petróleo3. Na ocasião, as administrações públicas 

se viram falidas e tolhidas de sua capacidade de investir para tornar suas cidades atraentes. 

Com limitação das possibilidades financeiras, as cidades começaram a ver surgir um outro 

modelo de gestão urbana, definido por Harvey como “empreendedorismo urbano”. É 

                                                             
3 Em outubro de 1973, os países árabes membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(Opep) embargaram o fornecimento de petróleo para Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental em 

represália à ocupação de territórios palestinos pelos israelenses durante a Guerra do Yom Kippur. O 

embargo obrigou alguns países europeus e o Japão a racionar energia, e levou o mundo à recessão.  

 

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19731117-30258-nac-0056-999-56-not/busca/aumento
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importante não perder de vista que Harvey tem como recorte uma situação social, política 

e econômica que não a do Brasil, mas com características muito semelhantes ao que se 

pode observar, especialmente a partir dos anos 2000, na implementação dos modelos de 

gestão das cidades brasileiras, em particular as que congregam grandes centros urbanos, 

como o Rio de Janeiro. 

O papel do governo na administração da cidade exige uma atuação de ampla 

cobertura. Suas atribuições dizem respeito, entre outras, à arrecadação de impostos e 

prestação de serviços públicos fundamentais, além daquelas determinadas pelos planos 

diretores e pelas orientações públicas para a recuperação e manutenção urbana, como 

iluminação e pavimentação, que causam certa intervenção urbanística. Assim, cabe ao 

administrador da cidade o planejamento e a gestão, sem perder de vista os fatores que 

influenciam na dinâmica urbana, como os sociais, arquitetônicos e financeiros, 

permitindo um pleno funcionamento em todos os seus aspectos, desde os físicos, até os 

econômicos, sociais e institucionais.  

A crise do petróleo – e sucessivas crises capitalistas posteriores – trouxe 

dificuldades para as administrações públicas realizarem suas funções de planejar e gerir 

a cidade, e também de criar atrativos locais para a prospecção do capital que pudesse 

proporcionar o desenvolvimento local. A impossibilidade de conjugar todas essas 

atribuições contribuiu para o surgimento do “empreendedorismo urbano”, esse novo 

modelo baseado no tratamento da imagem da cidade para torná-la capaz de atrair 

investimentos privados, como aponta Harvey. 

Em busca da análise desse cenário, em que o investimento era imperativo, mas 

esbarrava na falência dos caixas públicos das cidades, uma década depois, em 1985, um 

seminário realizado em Orleans, nos Estados Unidos, reuniu acadêmicos, empresários e 

formuladores de políticas de oito grandes cidades de sete países capitalistas avançados. 

O objetivo era ter um plano que pudesse dar conta do desgaste econômico e fiscal que 

atingia muitas das grandes cidades em todo o mundo. Praticamente em consenso, os 

participantes expressaram que “os governos urbanos tinham de ser muito mais inovadores 

e empreendedores, com disposição de explorar todos os tipos de possibilidades para 

minorar sua calamitosa situação” (HARVEY, 2005, p.167). O único ponto em desacordo 

entre os participantes dizia respeito à melhor maneira de executar esse novo modelo. 

Afinal, a dificuldade estaria em encontrar um procedimento capaz de lidar 
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especificamente com a relação entre a transformação urbana e a cidade em si, “sem isso 

se tornar vítima de uma reificação desnecessária” (ibidem, p.170). 

Para a cidade contemporânea, o empreendedorismo urbano passou a ser um novo 

paradigma de gestão, em que a imagem da cidade se torna um fenômeno de marketing e 

negócios, presente em planos estratégicos. Para isso, surgem novos modelos de gestão 

pública. Um deles traz consigo a coalização entre governo, iniciativa privada e sociedade 

civil, concretizando-se no que conhecemos como Parceria Público-Privada (PPP)4, 

instrumento fornecido pelo Direito que permite o compartilhamento de riscos entre o 

poder público e as organizações privadas a partir do financiamento obtido no setor 

privado para a realização de serviços ou empreendimentos públicos. Um outro mais 

conhecido é o modelo de concessões, “acordo entre a Administração Pública e um 

particular, pelo qual a primeira transfere ao segundo a execução de um serviço público, 

para que este o exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga 

pelo usuário”5. 

1.1 Novos modelos de gestão da cidade 

Mas o que significa exatamente o empreendedorismo urbano como modelo de 

gestão? O elemento principal ao tratarmos de empreendedorismo urbano é, de fato, a 

noção de PPP e concessão, práticas que começaram a se tornar comuns no Brasil a partir 

dos anos 2000. Nesse escopo, a administração pública atrai investimentos privados e/ou 

financiamentos externos para o desenvolvimento local de diversas naturezas, desde obras 

de conservação de praças públicas até a destinação de áreas públicas para a construção de 

empreendimentos privados.  

A atividade das PPPs e das concessões, tanto no projeto quanto na execução, está 

sujeita aos obstáculos e riscos associados ao desenvolvimento especulativo. Para tornar o 

modelo atraente para os parceiros, minimizando as chances de um possível desinteresse 

em casos de alto risco de negócio, é comum as administrações públicas assumirem os 

riscos e, “em muitos casos, o setor privado fica com os benefícios” (BARBOSA, 2005)6. 

                                                             
4 Disponível em BARBOSA, Marcondes Dias. Parcerias Público-Privadas (PPP). Jus Navigandi, 

Teresina, ano 10, n. 837, 18 out. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/7448>. Acessado 

em 20/02/2015 
5 Disponível em http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/827/Concessao-de-servico-publico 

Acessado em 8/11/2015 
6 Disponível em BARBOSA, Marcondes Dias. Parcerias Público-Privadas (PPP). Jus Navigandi, 

Teresina, ano 10, n. 837, 18 out. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/7448>. Acessado 

em 20/02/2015 

http://jus.com.br/revista/texto/7448
http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/827/Concessao-de-servico-publico
http://jus.com.br/revista/texto/7448
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Assim, a governança urbana trabalha para ofertar um ambiente favorável aos negócios e 

para diversificar os atrativos para o capital privado para as cidades, cumprindo sua missão 

de captar fluxos de produção, financeiros e de consumo de alta mobilidade. Mas a 

incapacidade de prever o sucesso ou fracasso dos projetos, dada a volatilidade e 

instabilidade econômica, acaba gerando esse caráter especulativo, capaz de estrangular a 

máquina administrativa, refletindo a pouca capacidade de coordenação e integração entre 

as diferentes áreas do governo (LEAL, 2004).   

Uma outra característica observada nesses novos modelos de gestão é o foco mais 

dirigido à economia política do local do que ao espaço urbano. Como espaço urbano, é 

importante frisar que se entende tudo o que nele está envolvido: habitação, educação, 

mobilidade – e todas as condições de melhorias requeridas por projetos econômicos 

voltados para esses fins. Ao se ocupar da economia política, os investimentos estarão 

voltados para locais específicos, não necessariamente os que precisam de investimento 

naquele determinado espaço. 

Interferir no espaço urbano, a partir da ótica da economia política, transformando-

o com investimentos que trazem o embelezamento e a melhoria das cidades, produz um 

efeito em que se lança “uma sombra benéfica sobre toda a região metropolitana” 

(HARVEY, 2005, p.173). Não se trata aqui de dizer que não há ganhos para a população. 

O cerne está no fato de que apenas uma parte específica da população se beneficia, sem 

falar que projetos específicos a um determinado lugar também têm o “hábito de se 

tornarem foco da atenção pública e política, desviando a atenção e até recursos dos 

problemas mais amplos, que talvez afetem a região ou o território como um todo” 

(ibidem, p. 174). 

Em resumo, o novo empreendedorismo urbano, que tem os modelos de PPPs e 

concessões como principais instrumentos de realização, direciona os investimentos e, 

consequentemente, o desenvolvimento econômico por intermédio da construção 

especulativa, em vez da melhoria de condições num território de acordo com necessidades 

econômicas que impactariam um maior número de cidadãos, caso do Rio de Janeiro. 

Dentro do modelo de empreendedorismo urbano, algumas estratégias se fizeram 

necessárias, de inovação cultural e melhoria física do ambiente urbano até atrações para 

consumo e entretenimento, como a organização de shows e eventos. Afinal, “a cidade tem 

de parecer um lugar inovador, estimulante, criativo e seguro para se viver ou visitar, para 

divertir-se e consumir” (ibidem, p.179). Assim, as cidades com potencial para 
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desenvolvimento dessas características tendem a “sensibilizar” o capital multinacional, 

pois nelas estarão aumentadas as possibilidades de produção e consumo, despertando uma 

concorrência interurbana para ver qual cidade ganha o jogo de atrair os investimentos 

financeiros. Desta maneira, “a governança urbana se orientou muito mais para a oferta de 

um ‘ambiente favorável aos negócios’, e para a elaboração de todos os tipos de 

chamarizes para atrair esse capital à cidade” (ibidem, p.180). 

Mas, para que esses investimentos saiam do papel, é necessário um projeto físico 

em que o capital será diretamente investido. Por isso, seguindo o raciocínio do sociólogo 

e filósofo francês Henri Lefebvre (2011), é importante destacar algumas tendências ou 

modelos urbanísticos, como o dos arquitetos. “Quer se construir imóveis e cidades ‘em 

escala mundial’, ‘na sua medida’, sem pensar que no mundo moderno o ‘homem’ mudou 

de escala e que a medida de outrora (aldeia, cidade) transforma-se em desmedida” 

(LEFEBVRE, 2011, p.31). 

Outra tendência é a do urbanismo dos administradores ligados ao setor público. 

Ele se baseia em ciência e em pesquisas que se pretendem isentas, como se fosse possível 

a existência de pesquisas sociais isentas. Quando um administrador público alega que a 

decisão foi “técnica”, ele tenta se ancorar nesse tipo de ideia, como se tratasse de uma 

ciência exata e, portanto, incontestável. O argumento, muitas vezes, serve para justificar 

decisões políticas que, de outra forma, não seriam tomadas em virtude de sua 

popularidade e até mesmo desumanidade. “Esse cientificismo, que acompanha as formas 

deliberadas do racionalismo operatório, tende a negligenciar o ‘fator humano’” (idem). O 

urbanismo que prima pela técnica “não hesitaria em arrasar o que resta da Cidade para 

dar lugar aos carros, às comunicações, às informações ascendentes e descendentes” 

(idem).  

Essa reflexão se assemelha ao que Richard Sennett (2014) traz em O declínio do 

homem público, ao pensar como “espaço morto” aquele destinado apenas à circulação de 

pessoas, para que sirva de passagem e não como permanência e espaço de convívio. Mais 

além, ele explora o isolamento social contraposto à visibilidade, no paradoxo em que são 

colocados. O design contribui, segundo ele, para amalgamar esse paradoxo, pois ele 

permite que de áreas envidraçadas, isoladas do meio público, seja possível contemplar o 

“espaço morto” externo, sem se misturar a ele.  

A verdadeira lição do Brunswick Center está contida no seu pátio 

central aberto. Existem ali algumas lojas e várias áreas de espaço vazio. 
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É uma área de passagem, não de uso; sentar em um dos raros bancos de 

concreto do pátio, durante qualquer espaço de tempo, deixa-nos 

profundamente sem jeito, como se estivéssemos em exibição em um 

vasto hall de entrada vazio. (SENNETT, 2014, p. 29) 

Retomando os modelos de Lefebvre, o terceiro deles é o dos promotores de 

vendas. Visam ao lucro e vendem urbanismo, não apenas um imóvel ou moradia. 

Transformam o urbanismo em valor de troca. A partir da visão dos promotores de vendas, 

a cidade passa a ser “lugar de felicidade numa vida cotidiana miraculosa e 

maravilhosamente transformada”, respaldando-se especialmente no discurso publicitário.  

Uma crítica em Lefebvre a respeito do urbanismo em geral situa-se no que ele 

chama de “ideologia urbana” ou “filosofia da cidade”. Para ele, a cidade não pode ser 

vista apenas sob uma ótica espacial, à qual os urbanistas buscam reduzi-la. O urbanismo 

como ideologia procura traduzir todos os problemas da sociedade a partir de questões 

relacionadas ao espaço e “transpõe para termos espaciais tudo o que provem da história, 

da consciência” (LEFEBVRE, 2011, p.49). Em outras palavras, essa visão se assemelha 

a um reducionismo e a uma simplificação do homem – e da sociedade – ao espaço que 

ocupa. Esse processo pode ser compreendido se enxergarmos que a cidade atual continua 

sendo tratada como um modelo de cidade antiga, “identificada como a cidade ideal e 

simultaneamente racional” (ibidem, p.48). Acontece que a ágora da polis grega7 é 

excludente, pois não inclui mulheres, escravos e estrangeiros. E é aí, aponta Lefebvre, 

que está o centro do problema da ideologia urbana, pois ela “nasceu como superestrutura 

de uma sociedade em cujas estruturas entrava um certo tipo de cidade” (idem), como se 

o real tivesse que se encaixar perfeitamente num modelo que dele deveria dar conta, 

usando elementos científicos (técnicos) como respaldo a essa filosofia. 

1.2 Fórmula padrão para se construir uma cidade 

As exigências dos investidores pela mobilidade do capital também merecem 

atenção no que diz respeito à implantação da gestão empreendedora. É bem provável que 

esse fator contribua para as facilidades de atração dos investimentos e resulte no 

crescimento dos subsídios locais para que eles se instalem em determinada cidade, 

fazendo com que as administrações públicas ofereçam cada vez mais condições 

favoráveis para que ali permaneçam. Ocorre que esse foco voltado a ofertar vantagens ao 

                                                             
7 Local onde ocorriam as discussões políticas e os tribunais populares. Considerada o espaço da 

cidadania. 
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capital investidor privado diminui a provisão local para o bem-estar social, polarizando 

ainda mais a distribuição da renda. 

A decadência financeira das administrações das cidades contribuiu para que a 

“fórmula” do modelo de empreendedorismo rapidamente se espalhasse por diversas 

cidades, a empregar como ponto em comum inovações e investimentos para tornar os 

centros urbanos mais atraentes, como centros de cultura e de consumo. Seguindo esse 

raciocínio, quem sempre tiver capacidade de se “reinventar” terá condições de atrair e 

manter o capital investidor. Ou ainda, as administrações públicas com maior capacidade 

de pensamento “criativo” conseguem levar a melhor na concorrência interurbana. A partir 

desse movimento, identifica Harvey, estabelece-se uma conexão vital entre 

empreendedorismo urbano e projetos fragmentados, em vez de um planejamento urbano 

abrangente.  

Essa visão fragmentária e privatizante, no entanto, pode gerar certa tensão social. 

Afinal, atende a interesses bem restritos que excluem a maioria da população. Para que 

essa tensão seja amenizada e haja aprovação com relação às medidas tomadas pelo 

governo (mesmo que arbitrariamente), surgiu o chamado “marketing urbano”, outra 

característica importante do empreendedorismo urbano, pois cumpre o papel de atrair 

capital e consumidores a partir da venda da cidade como mercadoria, especialmente por 

imagens (VAINER, 2000). A “carioquice” dos que vivem no Rio, por exemplo, faz parte 

da campanha publicitária8 da prefeitura do Rio e busca enaltecer o espírito do carioca e o 

quanto ele é receptivo, o que é de grande valia para a realização de um megaevento na 

cidade. Assim, ao enaltecer a identidade local, relacionando-a ao sucesso do evento, abre-

se espaço para a facilidade das ações para implantação das Olimpíadas, por exemplo, 

como no grande evento montado na praia de Copacabana, em outubro de 2009, para 

acompanhar e comemorar a escolha da candidatura do Rio para os jogos de 2016. 

O estabelecimento de uma competição entre as cidades põe a perder a 

possibilidade de se pensar o desenvolvimento do bem-estar social, privilegiando o 

desenvolvimento de acordo com os interesses do capital. Muitos aspectos estão em jogo 

nessa disputa – ou “concorrência urbana”, como nomeia Harvey. A venda de uma cidade 

para uma determinada atividade, como é o caso dos Jogos Olímpicos de 2016 depende 

imensamente da criação de uma imagem urbana atraente. Mas a criação de uma imagem 

                                                             
8 Lançada em 21 de maio de 2014, a campanha “Viva a carioquice!” foi criada pela prefeitura para a 

comemoração dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, comemorados em 1º de março de 2015 
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urbana dessa natureza tem consequências políticas e sociais internas, que veremos 

adiante. A começar pelo sentimento de pertencimento ao local onde acontecerão obras. 

Se levarmos em consideração que a criação da imagem urbana é resultado da participação 

de diversos atores na produção social, todos têm vínculo com esse lugar.  

O exemplo da reconstrução de parte da cidade de Baltimore, citado no início do 

capítulo, permitiu o descolamento da imagem da cidade daquela ligada à pobreza. A partir 

das obras, a cidade incorporou ares de dinamismo e passou a se mostrar pronta para 

receber investimentos externos. No entanto, a situação real era outra, de 

“empobrecimento crescente e deterioração urbana generalizada” (HARVEY, 2005, 

p.185). Segundo Harvey, um estudo, realizado em 1987, mostrou como os benefícios 

foram “parciais e limitados” (ibidem, p.184). Só que a imagem forjada da prosperidade 

foi capaz de encobrir tudo isso, sendo marcada internacionalmente como ligada ao 

sucesso e à empreitada bem-sucedida. 

A falência das cidades e, com isso, a necessidade de fomentar o desenvolvimento 

urbano por outros meios fizeram surgir o empreendedorismo como modelo para 

reformular a imagem urbana. Se por um lado esse novo modelo promoveu a remodelagem 

da imagem desses espaços, por outro, o foco voltado para os interesses da economia 

política – e não para o bem-estar social – encorparam um processo que vem sendo 

registrado com cada vez mais frequência e velocidade a partir dos anos 1970: a 

gentrificação. 

Ainda que fosse possível comemorar os ganhos que se poderia ter com novos 

investimentos, essas alterações do espaço urbano, em tão pouco tempo, acarretaram 

intensos redesenhos da cidade, com transtornos para boa parte da população. As obras, 

dia após dia, passaram a intensificar as contradições entre discurso e prática. No que diz 

respeito ao Rio de Janeiro pré-Olimpíadas, esse processo faria emergir um novo projeto 

de cidade em que parte dos espaços populares da cidade seria removida e parte urbanizada 

– o que também inclui, necessariamente, algum grau de remoção.  

Não se trata apenas de criticar as reformas ou a “revitalização” do espaço urbano 

simplesmente, mas de não observar as particularidades de cada espaço da cidade nesse 

processo, sem que seja possível, dessa forma, construir uma análise da realidade urbana. 

Lefebvre questiona os critérios usados para reunir os dados para a decisão do que a cidade 

necessita. Segundo ele, tudo está envolvido em um projeto, uma estratégia, segundo a 

qual projetos empreendedores começam a ganhar corpo e a transformar as cidades em 
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uma fórmula padrão, oprimindo suas identidades e fazendo com que todas sigam uma 

homogeneização estética, comercial, administrativa. Em suma, uma mesma 

funcionalidade baseada no consumo do próprio espaço urbano, como explicaremos mais 

adiante. 

1.3 Gentrificação 

Casos de revitalização do espaço urbano estão presentes em diversas cidades, em 

especial naquelas que, nas últimas décadas, sediaram Olimpíadas, como Barcelona, em 

1992, e Copas do Mundo, tal qual África do Sul, em 2010. Apesar de já ocorrer mesmo 

muito antes desses megaeventos, apenas em 1996 a gentrificação (ou aburguesamento do 

espaço urbano) foi analisada em profundidade e consolidada como fenômeno social 

observado nas cidades contemporâneas. Isso se deu com a publicação do ensaio The new 

urban frontiers: gentrification and the revanchist city, do geógrafo britânico Neil Smith 

(1996). Na obra, o autor identifica diversos processos ocorridos nas décadas de 1980 e 

1990, em especial, nos Estados Unidos e, em particular, em Nova Iorque.  

O termo gentrification (gentrificação) foi utilizado pela primeira vez pela 

socióloga Ruth Glass, nos anos 1960. Na ocasião, seu objetivo era descrever o processo 

pelo qual famílias de classe média se mudaram para antigos bairros desvalorizados de 

Londres, em vez de se mudarem para os subúrbios residenciais, como acontecia até então. 

Para ela, essa mudança de comportamento trazia a transformação da composição social 

dos moradores de certos bairros centrais, num movimento que substituía camadas mais 

populares por camadas médias assalariadas. Além disso, o movimento trazia consigo uma 

“natureza diferente, a do investimento, reabilitação e apropriação, por estas camadas 

sociais, de um estoque de moradias e de bairros operários ou populares” (BIDOU-

ZACHARIASEN, 2006, p. 22). Ainda que o termo tenha sido cunhado por Glass, 

considera-se que somente a partir do estudo de Smith ele foi devidamente conceituado.  

No capítulo 2 de sua obra (Is gentrification a dirty word? – “Gentrificação é uma 

palavra suja?”9), Smith parte do anúncio publicitário de mesmo título publicado pelo Real 

Estate Board no jornal New York Times, em 23 de dezembro de 1985, no qual a 

organização tenta induzir o significado da palavra gentrificação na direção de algo 

positivo, utilizando argumentos como: “Nós acreditamos que a maior esperança de Nova 

Iorque esteja na família, nos negócios e em instituições financeiras, dispostas a se 

                                                             
9 As referências literais a essa fonte foram traduzidas livremente pela autora. 
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empenhar em um longo processo para o bairro que precisa delas. Isso é gentrificação” 

(SMITH, 2005, p.29). 

Para muitos autores, a palavra gentrificação é usada para defender o caráter 

inevitável de modernização, a renovação do passado. Como é possível resgatar em Smith, 

os que se opõem a ela chegam a ser apontados como contrários ao progresso, como se 

não houvesse uma posição intermediária e o assunto tenha sempre que ser polarizado.  

Mas não se trata disso. O caráter sujo da palavra gentrificação está na 

profunda desconsideração das populações empobrecidas, despejadas e 

transformadas em sem-teto a partir da ocupação das áreas 

‘desvitalizadas’. Para esses, a gentrificação é, de fato, uma palavra suja 

e assim deve permanecer. (SMITH, 2005, p.32) 

Essa reflexão se torna mais ampla se pensarmos nas críticas feitas por Loïc 

Wacquant (2010). Ao ressituar a gentrificação, ele analisa que a inflexão do uso do termo 

está ligada à própria atuação da academia e à condução das pesquisas sobre o tema. 

Segundo ele, há um processo de “gentrificação da pesquisa sobre gentrificação” 

(WACQUANT, 2010, p.51) que faria com que o termo ganhasse uma conotação de 

“renovação” local, como ‘solução urbana’ para os males da decadência socioespacial” 

(idem, p.54), sem o seu significado crítico acerca da dimensão que a gentrificação 

envolve. Segundo ele, essa renovação da cidade como local aprazível de/e para o consumo 

burguês contribui para a legitimação do deslocamento do papel do Estado de provedor de 

serviços essenciais básicos ao bem-estar social para o de fornecedor de serviços e 

amenidades empresariais (WACQUANT, 2009). 

Assim como revitalização, desvitalização, degradação, outros termos relacionados 

ao tema podem ser comumente encontrados no discurso público – e também no da mídia. 

Se tomarmos como base o pensamento de Smith, palavras como essas são instrumentos 

de legitimação das mudanças na geografia social de muitos centros urbanos:  

A linguagem da gentrificação se provou irresistível e capturou com 

precisão a dimensão das transformações de classe sob a geografia social 

de muitos centros urbanos. Os simpáticos ao processo recorrem a 

termos como “reciclagem da vizinhança”, melhorias, renascimento, 

sempre atraídos pelo senso de modernização, renovação e limpeza 

urbana pela classe média branca. (SMITH, 2005, p.30) 

O uso desses termos serve para mostrar que o local passa a ser cuidado pelo 

Estado, ao mesmo tempo em que desqualifica a comunidade que antes o habitava, como 

se não houvesse vida e fosse necessário “revitalizar”, ou seja, dar vida novamente. “A 

linguagem da revitalização, da reciclagem, da melhoria e do renascimento sugere que as 
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vizinhanças afetadas pela gentrificação eram, de alguma forma, desvitalizadas ou 

culturalmente doentes” (idem). 

Quase trinta anos depois da publicação do anúncio no New York Times, o jornal 

O Globo, diário impresso de maior tiragem no estado do Rio de Janeiro10, circula o 

especial Cidade em Transe, entre os dias 27 e 30 de outubro de 2013. Motivado pela 

transformação pela qual a cidade vem passando, o jornal preparou uma série de 14 

reportagens nas quais “busca mostrar ao leitor as modificações da cidade, seus impactos 

na vida dos cariocas e como outras cidades do planeta vivem o fenômeno” (O GLOBO, 

26/10/2013, p. 17). 

A reportagem que abriu o especial, intitulada “Novo retrato da metrópole”, traz 

um glossário com a explicação do termo “gentrificação”: 

É um conceito usado para se referir ao processo de renovação de 

população, em que a chegada crescente de novos residentes de renda 

superior acaba por transformar o perfil sociocultural da área em 

questão. Os novos moradores introduzem costumes e práticas de 

consumo distintos dos tradicionais, estimulando o surgimento de 

negócios e elevando o custo de vida, especialmente no que se refere aos 

gastos com moradia, o que pressiona a saída de antigos residentes da 

área. (O GLOBO, 27/10/2013, p. 18) 

No entanto, boa parte das demais reportagens dá a entender que o processo traz 

melhorias para a cidade e a população como um todo, mostrando apenas aspectos 

positivos das mudanças. A palavra “valorização” (e variações como na frase “valor do 

metro quadrado subiu”) é utilizada seis vezes em títulos e subtítulos das quatorze 

reportagens contabilizadas, o que expressa um total de 42,8% das matérias do caderno 

especial. No entanto, a palavra “remoção”, processo presente nas cidades que passam por 

gentrificação, não foi encontrada em nenhum título ou subtítulo das reportagens do 

especial. 

Nesse contexto, a reprodução de padrões internacionais na “revitalização” da 

cidade do Rio pode ser explicada pela concorrência interurbana, que força essa repetição, 

como a série de world trade centers ou shopping centers que se espalham pelo mundo, 

impondo fórmulas de como as cidades devem ser, sem levar em conta as múltiplas 

necessidades existentes no contexto urbano. Seguindo o raciocínio, estar em grandes 

cidades que tenham passado por processos de gentrificação e que sejam marcadas pelo 

                                                             
10 Dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), com circulação diária média de 333.860 

exemplares no ano de 2014. 
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empreendedorismo muito possivelmente dá a impressão de não-identificação de onde 

exatamente se está, uma vez que as cidades passam a ter aparência e estrutura muito 

semelhantes entre si, apagando traços históricos e culturais de memória local. 

1.4 A reificação da cidade 

A centralidade do consumo como principal orientação da gestão da cidade é alvo 

de crítica de alguns autores. Em Lefebvre, por exemplo, a cidade é uma mediação entre 

mediações, entre o que ele denomina de ordem próxima (que seria as relações entre os 

indivíduos, os grupos estruturados) e a ordem distante (que é a ordem da sociedade, regida 

por fortes instituições, como a Igreja e o Estado). Para ele, a cidade se situa no meio termo 

entre essas ordens, mediando a produção das relações sociais, uma espécie de “produção 

e reprodução de seres humanos por seres humanos, mais do que uma produção de objetos” 

(LEFEBVRE,2011, p.52), afastando a possibilidade de reificação ou coisificação da 

cidade. Daí a ineficácia em reduzir a cidade a modelos simplificadores em que as 

diferenças não sejam consideradas, como se o que está fora de um padrão não contasse 

para a formatação e organização da cidade. 

Longe de ser um sistema único de significações e sentidos, a cidade surge como 

um grande signo, passível de ser consumido como um objeto que se desdobra numa 

realidade e numa imagem, traduzida como felicidade, satisfação, poder, riqueza; passando 

a ser comprado e vendido, ou seja, migrando do valor de uso (da cidade como o local de 

encontro, de fruição e de beleza) para o valor de troca (em que predominam o lucro e o 

proveito de acordo com os mercados e suas exigências e coações).  

Essa visão expõe a crise mundial da cidade, que talvez possa ser identificada mais 

facilmente naquelas que sediaram grandes eventos. Parte das contradições entre discurso 

e prática poderia ser associada, de acordo com Lefebvre, à “quantidade das trocas 

econômicas” em detrimento da “qualidade, a diferença essencial entre valor de uso e valor 

de troca” (ibidem, p.79). Assim, e encarando-a como um corpo compacto que não possui 

particularidades ou especificidades, a predominância é da homogeneidade entre as 

diversas cidades, sendo cada cidade “construída ou remanejada como se fosse uma soma 

ou uma combinatória de elementos” (ibidem, p.82). 

Esse ponto de vista nos serve para ampliar a compreensão acerca do que são as 

cidades atualmente. A “shoppincenterização” teorizada por Harvey (2005) denuncia o 

caráter consumista a que estamos expostos, não apenas, necessariamente, dentro de 
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shopping centers. A cidade se transformou em um produto vendável, mercantil e, para 

que seja atraente, para que haja interessados em comprá-la e consumir o próprio espaço 

urbano, é preciso que ela tenha elementos valorizados nos padrões de mercado atuais, não 

importando o custo social advindo dessa prática. 

A concentração da vida nas cidades centrais sempre se configurou como uma 

questão a ser resolvida. Em 1848, os operários que viviam na capital francesa foram 

removidos para os subúrbios, para as áreas periféricas da cidade, longe de sua realidade, 

de seu modo de viver. Boa parte desse movimento se deu, como aponta Lefebvre, como 

uma “estratégia de classe” (LEFEBVRE, 2011, p.22). Isso porque desde que a cidade 

começou a receber a migração de franceses do campo, antigos artesãos passaram a 

procurar trabalho na cidade em função dos atrativos oferecidos para a mão-de-obra que 

se dispusesse a trabalhar em meios industriais.  

Esse fluxo de proletários fez com que Paris possuísse construções residenciais em 

estados precários. “Pardieiros” e “casas alugadas” eram ocupadas pela classe operária, o 

que passou a incomodar a burguesia que se assentara solidamente em Paris. Uma crise 

financeira, naquela altura, assolava a França, levando trabalhadores desempregados a se 

manifestarem em revoltas. A burguesia republicana reprimiu violentamente os revoltosos, 

mas não conseguiu resolver a “desordem” instalada, o que contribuiu com a ascensão ao 

poder de Luís Napoleão Bonaparte, que arquitetou um golpe de Estado em 1851 e se 

proclamou imperador Napoleão III no ano seguinte. 

Para sobreviver politicamente, ele recorreu à repressão generalizada dos movimentos 

políticos alternativos. Sua maneira de lidar com a situação econômica foi implantar um 

vasto programa de investimentos em infraestrutura que cobriu toda a França. As medidas 

passaram pela consolidação da rede ferroviária, a construção de portos grandes e 

pequenos, a drenagem de pântanos e, acima de tudo, a reconfiguração da infraestrutura 

urbana de Paris. Em 1853, Napoleão III chamou Georges-Eugène Haussmann para cuidar 

das obras públicas da cidade. 

Segundo Harvey (2013), Haussmann entendeu claramente que sua missão era ajudar 

a resolver o problema do capital e do desemprego por meio da urbanização. Ele alargou 

avenidas e transformou bairros inteiros. A abertura de boulevards e a amplitude dos 

espaços vazios dificultavam o encontro, um dos pressupostos da vida urbana, assim como 

o convívio de diferenças, conhecimento e reconhecimento recíprocos dos modos de viver 

que coexistem na cidade. Reconstruir Paris absorveu grandes quantias de capital e de 



30 
 

mão-de-obra para os padrões da época, e a repressão e a remoção da classe operária, 

pobre, para longe do centro da cidade, foram um veículo primordial para a estabilização 

social.  

Haussmann arrasou os velhos cortiços parisienses, usando o poder de 

expropriação do Estado em nome do progresso e da renovação cívica. 

Ele organizou deliberadamente a remoção de grande parte da classe 

trabalhadora e de outros elementos indisciplinados do Centro da cidade, 

onde constituíam uma ameaça à ordem pública e ao poder político. 

(HARVEY, 201311) 

Assim, as transformações promovidas pelas reformas de Haussmann modificam 

também o que se conhecia por “habitar” que, nas palavras de Lefebvre, significava 

“participar de uma vida social, de uma comunidade, aldeia ou cidade”. Até então, a vida 

urbana permitia que os cidadãos-citadinos habitassem; ela possuía esse atributo. A partir 

de Haussmann e da nova dinâmica da cidade imposta por suas reformas, os operários 

começaram a sofrer o movimento de ir para fora das cidades, para os subúrbios, uma vez 

que os espaços de moradia da capital estavam alterados e tomados pela classe burguesa. 

Começa a surgir uma periferia desurbanizada e, ao mesmo tempo, dependente da cidade, 

pois esses habitantes continuam a depender da estrutura nuclear da cidade para trabalhar. 

O sistema funcionou muito bem por uns quinze anos, e envolveu não só a 

transformação da infraestrutura urbana como também a construção de um novo modo de 

vida e uma nova personalidade urbana. Paris tornou-se a Cidade Luz, o grande centro de 

consumo, turismo e prazer; os cafés, as lojas de departamentos, a indústria da moda, as 

grandes exposições – tudo isso modificou a vida urbana de modo que ela pudesse absorver 

o dinheiro e as mercadorias. 

Desta forma, foi inaugurado o que, posteriormente, ficou conhecido como Método 

Haussmann: atacar o problema da habitação pela reprodução contínua do mesmo 

problema.  

As vielas e becos desaparecem, o que é seguido de pródigos autoelogios 

da burguesia por esse tremendo sucesso, mas eles aparecem de novo 

imediatamente em outro lugar. A mesma necessidade econômica que 

os produziu vai produzi-los no lugar seguinte. (ENGELS apud 

HARVEY, 2013)12 

 

                                                             
11 Disponível em http://revistapiaui.estadao.com.br/materia/o-direito-a-cidade/. Acessado em 20/03/2015 
12 Disponível em http://revistapiaui.estadao.com.br/materia/o-direito-a-cidade/. Acessado em 20/03/2015 

http://revistapiaui.estadao.com.br/materia/o-direito-a-cidade/
http://revistapiaui.estadao.com.br/materia/o-direito-a-cidade/
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1.5 A urbanização do Rio de Janeiro 

No Rio de Janeiro, o processo se deu de maneira um pouco mais singular, também 

na segunda metade do século XIX. Até então, o Rio tinha seus limites urbanos entre os 

morros do Castelo, de São Bento, de Santo Antônio e da Conceição, todos na proximidade 

do que hoje, não por acaso, se conhece como Centro da cidade. Sua população era 

composta, basicamente, por escravos recém-libertos e uma reduzida elite. Uma vez que 

todos habitavam relativamente o mesmo espaço (especialmente pela falta de transporte 

coletivo), a diferenciação de classe se dava mais pela forma, inscrita especialmente na 

aparência das residências. 

A chegada da Família Real à cidade, em 1808, havia trazido a novidade do convívio 

com a monarquia, até então desconhecido por aqui. Com ela, vieram também as 

exigências de satisfação de suas necessidades materiais. Especialmente a partir do século 

XIX, a independência política e a ascensão do reinado do café começaram a atrair o 

interesse internacional pelo país, chamando a atenção também do capital estrangeiro que, 

na época, procurava novas fontes de reprodução. Boa parte dos investimentos 

estrangeiros feitos localmente, na ocasião, foi destinada ao setor de serviços públicos 

(transportes, esgoto, luz, gás), pela via das concessões do Estado. 

Mesmo com a convivência e a proximidade, as formas de diferenciação social foram 

se desenvolvendo. As classes dirigentes residiam na área da Candelária e de São José, por 

exemplo, enquanto as demais, em função da carência de mobilidade, “adensavam de 

maneira crescente as freguesias, especialmente as de Santa Rita e Santana, dando origem 

aos bairros da Saúde, Santo Cristo e Gamboa” (ABREU, 2013, p.37). 

Essa diferenciação também começou a se mostrar a partir das melhorias de serviços 

na cidade. Em 1854, boa parte da freguesia da Candelária começou a ter calçamento com 

paralelepípedo e iluminação a gás. Em 1862, teve início o desenvolvimento de serviços 

de esgoto sanitário, passando o Rio a ser a quinta cidade do mundo a contar com tal 

serviço. A questão é que essas melhorias de qualidade na vida do citadino não estavam 

ao alcance de todos. A modernidade urbanística não chegava às populações mais 

miseráveis da cidade, que, a despeito da expansão territorial, se mantinham reféns da 

localização central, cuja única solução de moradia possível era o cortiço. A consolidação 

desse tipo de habitação coletiva (e insalubre) deu força ao discurso de “limpeza” das 

autoridades da época, em função dos constantes surtos de epidemias. 
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Curiosamente, o momento em que surge com força o discurso sanitarista coincide 

com a valorização dos espaços imobiliários do Centro da cidade. Em 1886, o Conselho 

Superior de Saúde Pública produziu alguns relatórios, “todos deplorando as condições 

dos cortiços e concordando em que as habitações eram higienicamente perigosas e que os 

moradores deveriam ser removidos ‘para os arredores da cidade, em pontos por onde 

passem trens e bondes’” (ibidem, p.50). Esse movimento contribuiu, em 1893, com a 

expropriação dos cortiços pelo prefeito Barata Ribeiro (1892-1893), que “deu início a um 

processo de intervenção do Estado sobre a área central da cidade, intensificada 

drasticamente no início do século XX e que seria responsável pela estratificação social 

do espaço carioca” (idem). O problema da habitação foi agravado no final do século XIX 

e início do século XX. Além do fim dos cortiços, o esgotamento do sistema escravagista 

e o declínio da atividade cafeeira alavancaram o crescimento populacional no centro 

urbano. 

1.5.1 Da Avenida Central ao arrasamento do Morro do Castelo 

Quando o Rio de Janeiro, então capital da República, se preparava para sediar o 

centenário da Independência do Brasil, em 1922, começaram a crescer os apelos por 

melhorias na cidade, especialmente na imprensa carioca, num movimento que Marly 

Silva da Motta (1992) chamou de “vigilância comemorativa”. Artigos começam a ser 

publicados frequentemente nos jornais e revistas da capital federal, cobrando iniciativas 

e sugerindo ações, dando ao Rio a “obrigação de ser dotado com melhoramentos 

necessários, para que a comemoração do centenário se faça numa capital limpa, saneada, 

de bom aspecto”, como lembra o Correio da Manhã (“Melhoramentos necessários”, 

CORREIO DA MANHÃ, 24/4/1920, p. 2). Dessa forma, qualquer comemoração teria 

que passar pela remodelagem da cidade. 

Mas os planos urbanísticos pensados para elevar o Rio à condição de metrópole 

“civilizada”13 esbarravam, desde a virada do século, nas condições sanitárias da capital 

federal. O primeiro grande movimento para combater os frequentes surtos de varíola, 

febre amarela, tuberculose e sífilis veio na Reforma Pereira Passos. Em 1902, o 

engenheiro Francisco Pereira Passos foi nomeado prefeito do Distrito Federal pelo 

presidente Rodrigues Alves. No ano seguinte à sua nomeação, Passos deu início a uma 

reforma urbanística do Rio, seguindo como modelo a Paris recém-transformada por 

                                                             
13 Como exemplifica Motta (1992), para a ocasião, os padrões europeus eram considerados “civilizados”, 

ao contrário do que era possível encontrar no Rio de Janeiro. 
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Haussmann. A todo custo, ele levou adiante seu plano, usando o discurso da 

modernização e da melhoria da saúde pública como argumentos para remover cortiços, 

apontados, na ocasião, como principal foco de insalubridade no Centro da cidade.  

Pela truculência com a qual a população pobre da cidade foi tratada, as práticas da 

reforma de Passos também são conhecidas como “Bota-Abaixo”, em referência às 

demolições do casario popular para dar espaço à execução do planejamento. Estima-se 

que Passos tenha removido cerca de 20 mil pessoas durante sua gestão, de 1902 a 1906 

(ABREU, 2013, p.66). 

Entre as obras executadas, a abertura da Avenida Central (atual Avenida Rio 

Branco), por exemplo, custou a demolição de “duas ou três mil casas, muitas com famílias 

numerosas” (ibidem, p.63). Outros aspectos também são importantes de observar nesse 

período, como o novo movimento de organização social da cidade e um rearranjo nas 

bases econômicas e ideológicas, “que não mais condiziam com a presença de pobres na 

área mais valorizada da cidade” (idem), empurrando essa população para os subúrbios e 

para os morros situados no Centro, como Providência, São Carlos, Santo Antônio, entre 

outros, até então pouco habitados.  

Muito embora essas questões de higiene e saneamento tenham se tornado mais 

fortemente parte da pauta de políticas públicas no final do século XIX, elas já podiam ser 

identificadas no Brasil Colônia14. Curiosamente, apenas quando se configuram como 

obstáculos ao “desenvolvimento” da cidade começam a ser tratadas como prioridade.  

Às vésperas de 1922, em busca de resolver esses obstáculos à promoção do Rio –

e do Brasil – à condição “civilizada”, que as questões de higiene e saneamento, já 

descritas em relatório desde 1798 como críticas na cidade, levaram à tomada de decisão 

pelo arrasamento do Morro do Castelo. O documento, elaborado pelos médicos Manuel 

Joaquim Medeiros, Bernardino Antônio Gomes e Antônio Joaquim de Medeiros, 

apontava, desde o final do século XVIII, os morros do Centro do Rio como principais 

vilões dessas moléstias e das precárias condições de saúde da cidade, sendo o Castelo o 

mais nocivo por bloquear a viração do mar. Mais de um século depois do relatório, o 

prefeito Carlos Sampaio (1920-1922) resgatou o documento e, em 1º de junho de 1921, 

                                                             
14 Diversas medidas tomadas pelo rei, em Portugal, eram extensivas ao Brasil. Entre elas, a instituição do 

Cirurgião-Mor (1521), com atribuições de cuidados com a saúde, a criação de uma organização de saúde 

pública e do cargo de Provedor-Mor de Saúde da Corte e do Estado do Brasil (1808). Fonte: 

http://www.funasa.gov.br/site/museu-da-funasa/cronologia-historica-da-saude-publica/ Acessado em 

28/02/2016 

http://www.funasa.gov.br/site/museu-da-funasa/cronologia-historica-da-saude-publica/
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admitiu que o visitante não deve apenas se contentar com as belezas naturais da cidade. 

O problema da higienização merecia ter solucionados todos os seus embaraços.  

Desperta a atenção o fato de que a preocupação parecia voltada exclusivamente 

ao aspecto sanitário e de embelezamento do Rio, direcionada apenas para a “venda” da 

cidade. Isso porque, na ocasião, cerca de cinco mil pessoas, distribuídas em mais de 400 

casas, viviam no Morro do Castelo. O local costumava ser descrito como “amontoado de 

casebres imundos (...) verdadeira vergonha da nossa cidade e da nossa civilização” 

(MOTTA, 1992, p.52). Para alguns, precisavam desaparecer; para outros, pelo menos 

sofrer uma profunda mudança. Mas, da maneira que estavam encravados no coração da 

cidade é que não daria para permanecer, “expondo nossa miséria e comprometendo a 

imagem da ‘cidade maravilhosa’” (idem). 

Marco histórico da fundação do Rio, o Castelo era uma espécie de guarda da 

cidade, onde se levantava o balão, em dias de sol, anunciando ao povo que era meio-dia. 

Apesar de toda vinculação afetiva do morro com a cidade, os argumentos de que o Rio 

precisava estar na esteira do progresso mundial impulsionou uma adesão crescente ao 

movimento pró-arrasamento. 

Ao ser nomeado prefeito, Sampaio teve uma segunda oportunidade. Logo ao 

assumir, dava indícios de que o morro seria realmente demolido. Dois meses após sua 

nomeação, autorizou o decreto da demolição do Castelo, em 17 de agosto de 1920, tendo 

as obras se iniciado em novembro do mesmo ano. Realizadas a toque de caixa, as obras 

tinham a justificativa de que, sobre a área do morro, seriam erguidos os pavilhões da 

Exposição Internacional do Centenário. 

O episódio marcante da decisão pelo arrasamento do Castelo ilustra a importância 

que teve a transformação da cidade em uma vitrine para expor a si mesma como produto 

ao capital estrangeiro, já em 1922. Diferentemente do que são os megaeventos nos dias 

atuais, é importante frisar, as Expos eram, nas palavras de Motta, “a perspectiva de o 

mundo nos ver de perto, de expor o país à comunidade internacional num momento-chave 

de rearticulação da economia e da política em escala mundial” (ibidem, p.69).  

Se olharmos pelo ponto de transformação e remodelagem pelos quais a cidade 

passou para atrair tal evento, há semelhança entre o caráter de consumo da cidade, de tê-

la como valor de troca, como produto de consumo a ser negociado, tal como se apresenta 
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a cidade nos anos 2010 e, em especial, o que está sendo feito na região do Porto por 

ocasião da realização dos Jogos Olímpicos de 2016. 
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Capítulo 2: Região Portuária ontem e hoje  

O porto do Rio viu nascer a cidade. No século XVII, a ocupação da cidade se dava, 

basicamente, “num pequeno quadrilátero irregular, cujos vértices eram os morros do 

Castelo, São Bento, Santo Antônio e Conceição, onde não eram necessárias a drenagem 

de pântanos e a abertura de valas” (LAMARÃO, 2006, p.23). Inicialmente, foi no sopé 

do morro do Castelo, onde havia litoral, que se começou a desenvolver as atividades 

portuárias da cidade, num pequeno ancoradouro que favorecia a atracação.  

Em 1620 foi erguido o Mosteiro de São Bento, no morro de mesmo nome. Nesse 

mesmo período, foi construída a capela da Conceição, no morro da Conceição, que 

também possuía, em sua encosta, a capela de São Francisco da Prainha, demolida em 

1710 e reconstruída trinta anos depois. Em 1670, em uma chácara no Valongo, ergueu-se 

a capela de Nossa Senhora do Livramento, que posteriormente deu nome a todo o morro.   

As descrições de localização dessas construções apontam que as encostas dos 

morros eram ocupadas, nessa época, basicamente por chácaras, que eram doadas por seus 

proprietários para que essas construções religiosas fossem erguidas.  

Ainda no século XVIII, a descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais e a 

abertura do caminho novo ligando o Rio ao planalto central converteram a cidade no 

principal centro intermediário do tráfico de “almas” e mercadorias entre a costa africana, 

Lisboa e a região das minas. No final dos anos 1700, o Rio de Janeiro já era o maior porto 

do Brasil, com volume maior do que Bahia e Pernambuco, inclusive no que se refere ao 

tráfico de escravos.  

No século XIX, esse crescimento acelerou-se com a chegada de D. João, a abertura 

dos portos, em 1808, e a expansão da cafeicultura. O ano de 1808, entre outros 

acontecimentos, foi um marco da expansão da atividade portuária do Rio. A abertura dos 

portos elevou o tráfego de navios na cidade. “Em 1807, entraram na Baía de Guanabara 

778 navios, sendo apenas um estrangeiro; em 1811, o total de embarcações já superava 

5.000, de todas as lotações, bandeiras e procedências” (ibidem, p.37). 

O fortalecimento da atividade cafeeira no Vale do Paraíba nos anos seguintes 

serviu de estímulo para que o porto se desenvolvesse ainda mais. Com utilização maciça 

de mão-de-obra escrava, o crescimento da atividade econômica trouxe consigo o aumento 

do volume de africanos escravizados trazidos para cá, aumentando o percentual de negros 

na população da cidade como um todo. “Entre 1820 e 1828, devem ter entrado na 
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Guanabara uns mil africanos. E só em 1829 esses desembarques chegaram perto de 53 

mil” (ibidem, p. 39). 

Com esse aumento de volume no movimento comercial do porto do Rio, o espaço 

destinado às atividades portuárias precisou ser ampliado. Assim, o local antes 

concentrado entre o que hoje são o Arsenal de Guerra (e antes era a ponta do Calabouço) 

e o Arsenal de Marinha (antes, praias de D. Manuel, do Peixe e dos Mineiros) se expandiu 

em direção ao litoral da Prainha, do Valongo e da Gamboa, com ampliação também de 

trapiches e armazéns. 

Apesar do aquecimento das atividades econômicas, o Brasil se viu pressionado 

pela Inglaterra (principal parceiro comercial, na ocasião) para restringir ou proibir o 

tráfico de escravos, o que levou o governo brasileiro, em 1850, a decretar o fim do 

comércio negreiro por meio da Lei Eusébio de Queirós. Com o fim do tráfico, a 

necessidade de mão-de-obra foi atendida, inicialmente, pelo comércio interno de 

escravos, especialmente do Nordeste e da região do Recôncavo Baiano. A medida 

restritiva fez subir o preço do escravo, tornando cada vez mais inviável seu alto custeio. 

Paralelamente ao impedimento do tráfico de escravos, a cidade começou a conhecer uma 

nova orientação com o início de uma relação de trabalho com mão-de-obra assalariada, o 

que contribuiu na caracterização do início do sistema capitalista no Brasil. 

O aumento do volume das atividades comerciais trouxe um número crescente de 

navios para carga e descarga na área portuária de então. Em 1867, o engenheiro André 

Rebouças, de volta de viagem à Inglaterra, onde conheceu as docas da Rainha Vitória, 

analisou a disposição do porto do Rio e, após estudos, concluiu que o fato de os navios 

mercantes ficarem ancorados a grande distância da terra tornava moroso e custoso o 

movimento de mercadorias, pois carga e descarga tinham que ser feitas por saveiros ou 

outras embarcações. Para isso, deveria ser construída uma estrutura de cais onde todos os 

navios pudessem, enfileirados, carregar e descarregar, simultaneamente. Para facilitar a 

estocagem, Rebouças sugeriu, ainda, a construção de edifícios próximos ao cais, em 

substituição aos armazéns e trapiches que já sofriam com ativa circulação de veículos, na 

ocasião. Assim, em agosto daquele ano, foi escolhido como local de implantação do 

projeto o litoral das enseadas da Saúde e da Gamboa. Depois de três anos de aprovações 

de projeto e tramitações, em 15 de setembro de 1871, foram inauguradas as obras da 

Companhia Docas de D. Pedro II. 
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Para dar início à execução do projeto, a companhia lançou mão do direito de 

desapropriação e começou a comprar, arrendar e explorar trapiches, e o que era 

arrecadado era revertido para os custos da obra. Mesmo assim, e por enfrentar 

constantemente problemas financeiros, o projeto original não pôde ser concluído, ficando 

restrito a 160 metros de extensão. A Companhia Docas foi inaugurada em 1875. 

Diversos autores que tratam da constituição do Porto do Rio evidenciam o 

distanciamento com o que o assunto é conduzido em relação ao que a cidade representava 

na ocasião da segunda metade dos anos 1800. Essa articulação porto-cidade, como 

destaca Sérgio Lamarão, não parece nunca ter sido “objeto de uma preocupação maior” 

(2006, p.82). Ou, como prefere sintetizar, “o porto não era pensado enquanto parte 

integrante do conjunto da cidade” (ibidem), isso porque “a reorganização do espaço 

portuário não implicava uma alteração mais significativa na fisionomia da cidade 

(entenda-se a área central como um todo), que incluísse, por exemplo, a demolição de um 

certo número de edificações”. 

Mesmo que ainda de maneira escassa, se compararmos com o aumento de 

população de anos futuros, a projeção de uma área maior de cais contribuiu para o início 

de adensamento da população de Saúde e Gamboa, que começaram a ver crescer uma 

ocupação de morros, encostas e enseadas tanto por residências quanto por firmas 

comerciais, trapiches e afins. As chácaras começaram a ser fatiadas para que ruas fossem 

abertas nas imediações do São Bento e da Prainha. Mesmo assim, foi apenas no final da 

década de 1890 que o Rio viu surgir a primeira favela15, no morro da Providência, 

formada por ex-combatentes da Guerra de Canudos e escravos recém-libertos. 

Nos arredores do cais, comercializava-se de tudo, de tecidos a escravos, num 

espaço caótico ocupado pelos trapiches, que ocupavam uma vasta área do litoral. O 

crescimento do tráfego de navios aportando em águas cariocas fez se desenvolver a 

economia da cidade, que cresceu a partir do desenvolvimento do porto. Inicialmente 

administrado por empresas privadas, foi em 1934, no governo de Getúlio Vargas, que o 

porto do Rio foi encampado e passou a ser um órgão de natureza autárquica, com 

                                                             
15 Soldados que retornaram da Guerra de Canudos (BA) passaram a ocupar a região onde hoje é o Morro 

da Providência. Sem condições de se manter, pois não receberam o que o governo deveria tê-los pago, 

começaram a construir casas no morro, que foi inicialmente batizado de Morro da Favela, por ser o nome 

de uma planta encontrada em grande quantidade em Canudos e também no morro. Mesmo depois tendo 

sido rebatizado de Morro da Providência, “favela” já havia se tornado sinônimo do tipo de ocupação em 

morros da cidade. 
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legislação jurídica própria e sob jurisdição do então Ministério da Viação e Obras 

Públicas.  

Até 2012, o porto do Rio contava com 10 armazéns externos e oito pátios cobertos, 

com capacidade de 13.100 toneladas para armazenagem. Atualmente, é o terceiro maior 

porto brasileiro, com arrecadação média anual de 100 milhões de dólares16, ficando atrás 

de Santos (1º colocado) e Paranaguá (2º colocado)17. 

O relevo da área é constituído pelos morros de São Bento (55 metros), da 

Conceição (50 metros), do Livramento (65 metros), da Providência (117 metros), do Pinto 

(68 metros) e de São Diogo (58 metros). À beira-mar, estão o morro da Saúde e o da 

Gamboa. Chama a atenção, como descreve Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão (2006), 

a variedade de denominação que esses morros receberam ao longo dos séculos. Apenas 

São Bento, Conceição, Saúde e Gamboa não apresentaram variações. Segundo Lamarão, 

essa “diversidade toponímica talvez esteja ligada menos a um processo mecânico de 

ocupação e mais a um processo, mais complexo, de apropriação/produção do espaço” 

(LAMARÃO, 2006, p. 18). Essa talvez seja uma pista para a nova denominação da região 

portuária, nos anos 2000, de Porto Maravilha. 

2.1 Porto Maravilha 

A escolha do Rio como sede da final da Copa do Mundo de 2014 e, 

principalmente, das Olimpíadas de 2016 trouxe o anúncio de um pacote de medidas de 

infraestrutura sob a justificativa de remodelagem da cidade para adequação às 

necessidades trazidas pelo evento. Grande parte desse pacote é o projeto Porto Maravilha, 

que abrange uma área de 5 milhões de metros quadrados, com um orçamento de 

aproximadamente R$ 7,6 bilhões. Nele, estão previstas a reurbanização de vias públicas, 

calçadas, museus, instalação de rede de água e esgoto, ciclovias, serviços de limpeza e 

plantio de árvores, além da demolição do Elevado da Perimetral, feita em partes divididas 

entre novembro de 2013 e dezembro de 2014.  

Uma área de alto valor histórico para o Rio de Janeiro, a zona portuária reúne 

grande patrimônio de memória histórica e cultural, como o Mosteiro de São Bento18, 

                                                             
16 http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/cem-anos-do-porto-do-rio. Acessado em 20 de 

julho de 2015  
17 Mais informações em www.antaq.gov.br. Acessado em 28/02/2016 
18 Fundado por monges beneditinos vindos da Bahia em 1590 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/cem-anos-do-porto-do-rio
http://www.antaq.gov.br/
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construído no início do século XVIII, e o Morro da Conceição19, marco da ocupação 

inicial do Rio de Janeiro pelos portugueses. Há também o primeiro arranha-céu da 

América Latina, o edifício “A Noite”, construído nos anos 192020. 

Como parte de uma região esquecida da cidade, a zona portuária reunia armazéns em 

estado de abandono, casarios centenários sem conservação, ruas esburacadas e uma 

população de aproximadamente 22 mil habitantes, em 2009, reunidos em 14 

comunidades. 

Se o porto, apesar das disputas travadas entre autores de diversos projetos para 

expansão do cais e da infraestrutura necessária para a atividade portuária, nunca foi visto 

como parte da cidade, o que pode ter causado tamanho interesse em transformar aquela 

área em um local “revitalizado”, em “reformar” uma região tão “degradada”? Essa 

questão norteia o início dessa pesquisa e ajuda a orientar a busca pelo que possa ter, 

subitamente, despertado o interesse para olhar para os bairros do seu entorno do Porto, 

como Saúde e Gamboa, depois de décadas seguidas de negligência e esquecimento por 

parte do poder público, com negação de serviços básicos.  

Talvez contribua com essa reflexão o fato de cariocas e turistas começarem a fazer 

da visita aos morros locais um passeio agradável. Como bem destacou Joaquim Ferreira 

dos Santos, em crônica de 30 de junho de 201421, 

O Morro do Pinto é um daqueles paraísos que o carioca 

desperdiça diariamente, preguiçoso de sair do seu quarteirão e 

descobrir que a cidade é maravilhosa não só por causa das curvas 

do Aterro, das curvas das garotas e das curvas das pedrinhas no 

calçadão. O Rio não entende o Rio, acha que isso aqui é só sal, 

sol e sul. Faz a curva no fim do calçadão do Leblon e volta para 

casa, crente que viu tudo o que interessa. 

A ocupação do Morro do Pinto se deu por volta de 1875, a partir da abertura de 

seis ruas e quatro travessas feitas por Antonio Pinto em terras do Barão de Mauá. O que 

cabe perguntar é: por que o poder público nunca permitiu condições dessa natureza para 

                                                             
19 Com os morros do Castelo, de Santo Antônio e de São Bento, o Morro da Conceição formava um 

quadrilátero onde a cidade cresceu por três séculos, a partir da sua fundação em 1565 
20 Seu nome é Edifício Joseph Gire, mas ficou conhecido por A Noite por ter sido sede do jornal 

vespertino com este nome. Nos anos 1940 e 1950, décadas conhecidas como Era do Rádio, abrigou a 

Rádio Nacional 
21 http://joaquimferreiradossantos.blogspot.com.br/2014/06/o-morro-da-jules-rimet-30062014.html. 

Acessado em 12/06/2015 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_do_Castelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_de_Santo_Ant%C3%B4nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_de_S%C3%A3o_Bento
http://joaquimferreiradossantos.blogspot.com.br/2014/06/o-morro-da-jules-rimet-30062014.html
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a população pobre moradora dessas localidades? Por que a cidade teima em lidar com 

parte de seu território com tamanha invisibilidade, como se simplesmente não existisse? 

 Um ponto central para a motivação dessa pesquisa está nas denúncias de que o 

processo de gentrificação na região do Porto do Rio não trouxe melhorias nas condições 

de vida de seus moradores. No projeto de urbanização do Porto Maravilha, a implantação 

e execução do planejamento se deu, em muitos episódios, de forma violenta e arbitrária, 

expulsando e ignorando direitos básicos, violados com a transformação da população 

local em cidadãos invisíveis, como veremos mais adiante. Para gerir o projeto, foi 

aprovada a lei complementar municipal 101/2009, que criou, entre outras medidas, a 

Operação Urbana Consorciada (OUC) da Área de Especial Interesse Urbanístico da 

Região Portuária do Rio de Janeiro. O projeto abrange uma área de 5 milhões de metros 

quadrados, que tem como limites as Avenidas Presidente Vargas, Rodrigues Alves, Rio 

Branco, e Francisco Bicalho. 

A mesma lei complementar criou também a Companhia de Desenvolvimento 

Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), empresa de economia mista, 

controlada pela prefeitura do Rio e responsável pela coordenação do processo de 

implantação do Porto Maravilha, pela gestão e concessão de obras e serviços públicos na 

região e pela administração dos recursos patrimoniais e financeiros relativos ao projeto. 

Além da reestruturação de vias, entre outras melhorias, o plano aprovado para o 

projeto Porto Maravilha – criticado por ser arbitrário e não levar à discussão pública – 

prevê a construção de edifícios de até 40 pavimentos. Mas não toca no que tange ao 

destino dessas pessoas que lá vivem. A previsão é de que, com o projeto, a população da 

área cresça para 100 mil habitantes, o que pode ser visto como positivo, uma vez que 

levará mais pessoas a viverem na região próxima ao Centro, conferindo movimento a essa 

localidade além do horário comercial. Mas a questão é quem e de que maneira isso se 

dará de forma a equacionar as diversas faixas de renda. E mais: o que se dará com quem 

vive hoje lá? 

Na prática, o projeto Porto Maravilha transformou a região portuária em um bairro 

privado, com serviços diferenciados em relação ao restante da cidade, com manutenção 

própria para  

sistema viário, áreas verdes e praças; iluminação pública e calçadas; 

execução de serviços de limpeza urbana; implantação de coleta seletiva 

de lixo; manutenção da rede de drenagem e de galerias universais; 
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manutenção da sinalização de trânsito; instalação e conservação de 

bicicletários; manutenção e conservação de pontos e monumentos 

turísticos, históricos e geográficos; e atendimento ao cidadão.22 

A análise da região, por ocasião das obras do Porto Maravilha, aponta uma lógica 

espacial que ajuda a compreender uma orientação desse reordenamento do espaço urbano 

(com uma carga alta de remoções e desapropriações), a partir da lógica do capital 

interessado diretamente na valorização imobiliária. Isso porque quando o projeto de 

revitalização do Porto Maravilha foi lançado, em 2009, e como maneira de criar ainda 

mais interesse pelo local, foi feito o anúncio que os interessados pelas áreas a serem 

vendidas poderiam usufruir de benefícios extras com a aquisição de Cepacs, que são 

Certificados de Potencial Adicional de Construção. Instituídos pela Lei Federal 

10.257/2001, eles funcionam como uma forma de captar recursos e financiar obras sem 

que o município utilize dinheiro vinculado ao orçamento municipal. Os interessados em 

construir em áreas onde os Cepacs sejam aceitos, como é o caso do Porto Maravilha, 

adquirem da Caixa Econômica Federal (CEF) os certificados, que permitem os “direitos 

adicionais de construção”. Essa operação, no caso específico do Rio, possibilitou aos 

compradores de Cepacs o aumento do gabarito na região do Porto para até 50 andares de 

construção em espaços comerciais, a partir da aprovação da Lei Municipal Complementar 

101/2009. Em 2010, o Consórcio Porto Novo, composto pelas empreiteiras OAS, 

Odebrecht e Carioca, venceu a licitação e levou a concessão do projeto Porto Maravilha. 

Com duração de 15 anos, o projeto está sendo desenvolvido via concessão e fará a 

implementação de um modelo de desenvolvimento urbano. Está previsto que a 

remuneração do contrato, de R$ 7,6 bilhões, seja feita tanto em dinheiro, com repasse de 

terrenos públicos, quanto pela venda de Cepacs. 

Além de abrir uma brecha e trazer uma excepcionalidade na legislação urbanística 

da cidade (válida especificamente para a região do Porto Maravilha), a possibilidade de 

aquisição dos Cepacs revela uma operação na qual os governos (municipal e federal) 

apostavam muitas fichas para arrecadação, mas que se mostrou não muito capaz de 

mobilizar o interesse do capital. No início da operação, a CEF arrematou, com recursos 

do FGTS, em junho de 2011, 6,4 milhões de Cepacs da área de 5,5 milhões de metros 

quadrados do projeto Porto Maravilha por R$ 3,5 bilhões reunidos no Fundo de 

Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FII PM). Para aprovarem seus projetos de 

                                                             
22 Disponível em http://www.portomaravilha.com.br/portomaravilha. Acessado em 02/12/2015 

http://www.portomaravilha.com.br/portomaravilha
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construção na prefeitura, os incorporadores que quisessem investir na região teriam que 

adquirir os Cepacs. O problema foi que o mercado imobiliário não correspondeu à 

expectativa anunciada pela prefeitura do Rio e pelo governo federal, pois, dos 100 mil 

títulos colocados em leilão no dia 22 de outubro de 2012, apenas 26.086 foram 

negociados, ao preço de R$ 1,150 mil cada, totalizando R$ 29,998 milhões. O valor foi o 

mínimo ofertado pela CEF.23 Com o fracasso na tentativa de venda, uma alternativa vem 

sendo negociar sua troca por participação no empreendimento, o que rentabilizaria com 

aluguel de escritórios ou venda de imóveis para investidores. 

Só não fica claro, na concessão, os benefícios públicos esperados, uma vez que esse 

modelo de gestão devia servir para que a iniciativa privada invista onde o poder público 

não tem capacidade financeira para tal. Afinal, o governo está pagando o consórcio com 

recursos públicos.  

Além das intervenções urbanísticas, fazem parte do Porto Maravilha o Museu de 

Arte do Rio de Janeiro (MAR), na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, no Píer Mauá, 

ambos em parceria com a Fundação Roberto Marinho.  

2.2 A exemplo de Buenos Aires 

Ao analisar o Dossiê de Candidatura do Rio aos Jogos Olímpicos de 2016, as 

principais alterações sugeridas para a região do Porto do Rio tratam da reforma dos 

ancoradouros de navios de cruzeiro e expansão do terminal de passageiros; restauração 

dos armazéns já existentes, em frente à baía, para aluguel e opções de entretenimento; 

construção do complexo residencial Vila do Porto; melhorias pontuais na infraestrutura 

de transportes, facilitando a circulação dentro da região portuária e ampliando os acessos 

no seu entorno; reforma dos espaços públicos para a comunidade local e conexões com 

as principais instalações; construção do Museu do Amanhã; e construção do AquaRio 

(maior aquário marinho da América do Sul). 

Com todos esses elementos descritos, e também a partir de declarações diretas do 

prefeito da cidade, Eduardo Paes, a inspiração para a “revitalização” veio da obra de 

Puerto Madero, na capital argentina. Criado no final dos anos 1500, o porto de Buenos 

Aires visava escoar a prata explorada pelos espanhóis no Alto Peru. A partir do porto, a 

cidade seguiu o plano original espanhol e expandiu para a Praça Maior (ou praça central), 

                                                             
23 http://oglobo.globo.com/economia/mercado-demonstra-pouco-interesse-nos-cepacs-de-porto-

maravilha-6480064. Acessado em 11 de outubro de 2015 

http://www.portomaravilha.com.br/museu_arte
http://www.portomaravilha.com.br/museu_arte
http://www.portomaravilha.com.br/museu_amanha
http://oglobo.globo.com/economia/mercado-demonstra-pouco-interesse-nos-cepacs-de-porto-maravilha-6480064
http://oglobo.globo.com/economia/mercado-demonstra-pouco-interesse-nos-cepacs-de-porto-maravilha-6480064


44 
 

fazendo da área, até hoje, a região econômica e política da capital. No final do século 

XIX, Buenos Aires passou por uma reforma urbana, com alargamento e pavimentação 

das ruas, melhorias nos sistemas de água e esgoto e, mais emblemática, a abertura de um 

grande boulevard, nos moldes da Paris de Haussmann, assim como o Rio, batizado de 

avenida de Maio. Além disso, um novo porto foi construído para dar vazão aos produtos 

agrícolas dos pampas, nos anos 1880, pelo engenheiro Eduardo Madero, que deu nome à 

nova área. 

Décadas depois, o porto foi desativado, e o abandono chegou aos armazéns e 

arredores. No início da década de 1990, o governo injetou cerca de um bilhão de dólares 

para reerguer o porto. “A Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. foi escolhida para 

planejar e projetar sua renovação, aproveitando parcialmente os armazéns e implantando 

complexos comerciais e residenciais, lojas, restaurantes e cafés, além do museu Fortabat” 

(HERZOG, 2013, p.66). Nos anos seguintes, muitos projetos começaram a ser 

financiados pelo capital estrangeiro interessado na região, o que gerou reação de grande 

parte da população contra a privatização da área, beneficiando grupos específicos.  

Puerto Madero parece guardar uma receita padrão presente em outras cidades, 

como o Rio. Talvez por se espelhar no exemplo da capital portenha, o projeto do Porto 

Maravilha conserve elementos de tamanha semelhança. Um deles é a Puente de la Mujer, 

considerada marco arquitetônico internacional, cuja lança em sua construção seria uma 

homenagem à perna da mulher ao dançar tango. A obra foi projetada pelo arquiteto 

Santiago Calatrava, o mesmo do Museu do Amanhã, do projeto Porto Maravilha, no Rio. 

Outra semelhança é a privatização de serviços públicos. Em Buenos Aires, Puerto Madero 

conta com segurança privada especial, enquanto que o restante da cidade é de 

responsabilidade federal; no Porto Maravilha, o serviço de coleta de lixo é diferente do 

restante da cidade, não sendo realizado pela Comlurb (empresa de limpeza pública 

municipal)24 

2.3 O discurso do legado 

Muito se fala acerca de legado. Segundo o dicionário Houaiss, legado é “o que é 

transmitido às gerações que se seguem”25. De maneira específica ao que se refere ao 

legado de competições ou megaeventos esportivos, o discurso pode ter como marco as 

                                                             
24 No Porto Maravilha, a coleta de lixo ficará sob responsabilidade da concessionária Porto Novo, 

vencedora da licitação 
25 http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=legado 
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Olimpíadas de Los Angeles (1984), que registraram “um lucro de 150 milhões de dólares” 

(CARDOSO apud RUBIO, 2007, p. 133), despertando o interesse econômico e político 

dos países, que passaram a considerar os megaeventos esportivos entre os temas 

prioritários de suas agendas, dadas as possibilidades de atração de investimento que são 

capazes de gerar. 

No entanto, na prática, estudos sobre o que de fato os jogos deixam como legado 

têm demonstrado o contrário, ou seja, um alto nível de endividamento das cidades para 

sediar megaeventos dessa natureza e a sequência de anos (talvez, décadas) de retração 

econômica e falência nos cofres públicos por conta de expectativas não alcançadas em 

relação aos investimentos feitos. 

Além disso, o legado negativo sobre a situação de moradia da população das 

cidades-sede também é alvo de preocupação há algum tempo. Em 2010, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) divulgou um relatório26 sobre o impacto de megaeventos 

esportivos sobre a vida das pessoas nas cidades que os sediam, desfazendo o mito de que 

trazem apenas benefícios à população. 

No documento, Raquel Rolnik, urbanista brasileira e então relatora da ONU para 

assuntos ligados ao direito à moradia, descreve que “os benefícios econômicos desses 

eventos não são distribuídos de forma adequada à população e o legado é longe de ser 

positivo” (ONU, 2010, p. 5). Em Seul, para as Olimpíadas de 1988, 15% da população 

teve que buscar novos locais para morar, pois 48 mil edifícios foram destruídos. Em 

Barcelona, em 1992, 200 famílias foram expulsas para a construção de novas estradas. 

Para as Olimpíadas de Atlanta, em 1996, 15 mil moradores foram expulsos de suas casas. 

Em Sidney, o número de desalojados em razão dos Jogos de 2000 foi de 6 mil pessoas. 

E, em Pequim, 2008, houve a remoção, segundo a ONU, de 1,5 milhão de pessoas de suas 

casas, levando à prisão moradores que se opunham.  

Além da remoção forçada, a alta de preços, que alguns autores denominam 

remoção “branca”, também foi apontada no relatório. Em Seul, a alta foi de 20% nos oito 

meses anteriores aos Jogos. Em Barcelona, o percentual chegou a 131% nos cinco anos 

antes das Olimpíadas. Já em Sidney, em 2000, essa inflação foi de 50%. E em Atlanta, no 

ano dos Jogos, a alta dos imóveis saltou de 0,4% para 8%. “Experiências passadas 

                                                             
26 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-20.pdf Acessado em 

12/06/2015 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-20.pdf
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mostram que projetos de reurbanização adotados para a preparação de eventos resultaram 

em violações extensivas de direitos humanos, em especial o direito à moradia” (idem). 

2.3.1 Atenas, um legado de dívidas 

As Olimpíadas de 2004, em Atenas, prometiam reviver a que foi a primeira 

olimpíada da era moderna, realizada na mesma cidade. Apesar da alta expectativa, os 

XXVIII Jogos Olímpicos deixaram um legado de dívidas e falência. As dúvidas quanto 

ao que realmente seria aproveitado pela cidade e seus moradores começaram já mesmo 

no custo real de realização do megaevento, sendo tema de polêmica entre políticos e 

população, com estimativas que variavam entre 5 bilhões e 27 bilhões de euros. “No 

entanto, parece indiscutível o fato de o déficit fiscal, que rondava 3,7% do PIB em 2002, 

ter disparado para 7,5% no ano olímpico, enquanto a dívida estatal, em apenas um ano, 

subiu de 182 bilhões para 201 bilhões de euros”27. 

O questionamento sobre o legado deixado pelos jogos é suscitado pelo fato de que 

a cifra investida para criação de infraestrutura, construção de equipamentos esportivos e 

instalações para mídia, entre outras, ao contrário do que era esperado pela população, ter 

se convertido em dívidas e abandono, pois grande parte das instalações olímpicas não foi 

aproveitada, e outras já tendo sido inutilizadas, principalmente pela falta de manutenção 

necessária. O Hellenic Olympic Properties (espécie de comitê olímpico local) 

reconheceu, em 2007, a existência de 22 locais olímpicos espalhados por Atenas “com 

potencial para se transformarem num problema (‘elefante branco’)” (RUBIO, 2007, 

p.142), especialmente pelo alto custo de manutenção exigida e pela limitação de receita 

imediata. 

Exemplo disso é a emblemática cúpula do Estádio Olímpico de Atenas, projetada 

pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava (o mesmo que projetou a Puente de la Mujer, 

em Puerto Madero, e que foi contratado para o projeto do Museu do Amanhã, na zona 

portuária do Rio) e que custou 130 milhões de euros. Ela precisa de uma reforma que 

demandaria investimento de 9,5 milhões de euros, o que, em tempos de crise econômica, 

cederá lugar a outras prioridades. 

Até mesmo o legado esportivo, uma das principais preocupações do Comitê 

Olímpico Internacional (COI), não conseguiu ser aproveitado. A crise econômica 

                                                             
27 http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/divida-e-abandono-sao-legados-dos-jogos-olimpicos-de-

atenas Acessado em 02/07/2015 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/divida-e-abandono-sao-legados-dos-jogos-olimpicos-de-atenas
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/divida-e-abandono-sao-legados-dos-jogos-olimpicos-de-atenas
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deflagrada no país – e que muitos apontam como tendo sido oriunda grande parte do 

endividamento para sediar as Olimpíadas – deixou atletas à mingua e secou qualquer 

fonte, pública ou privada, de financiamento para o esporte. 

No quadriênio 2004-2008, o governo grego destinou perto de 30 milhões de 

dólares para a preparação olímpica do país. Para o período seguinte, havia uma 

expectativa de investimento similar, mas em 2010 e 2011 o investimento foi a zero28. O 

corte, na prática, significou o fim de qualquer tentativa de enviar uma delegação 

competitiva a Londres, cidade-sede das Olimpíadas de 2012. Muitos atletas não puderam 

sequer tentar a classificação, pois viagens para torneios internacionais foram racionadas.  

Como destaca Rubio (2007), as evidências apontam para um sistema complexo 

muito distante de apresentar um modelo exemplar, o que dificulta a execução de um 

projeto único de Jogos Olímpicos a ser seguido por todos os países-sede. Até mesmo 

porque “quando uma alta quantia de dinheiro público está em jogo, as quantidades de 

equívocos precisam ser diminuídas ao máximo, ou o risco de cometer erros históricos 

pode repetir-se” (RUBIO, 2007, p. 143).  

2.3.2 Barcelona, um legado de exclusão 

“Rio 2016 terá legado melhor que o de Barcelona”29. A afirmação foi feita pelo 

prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em março de 2015, e se referiu ao legado 

deixado na cidade espanhola por ocasião das Olimpíadas de 1992. Chamados pela 

prefeitura de “Os Jogos do Legado”, os Jogos Olímpicos do Rio trazem, na promessa do 

governo municipal, o compromisso de que “a cada R$ 1 em equipamento olímpico, outros 

R$ 5 são usados em obras de legado, ou seja, que vão melhorar o dia-a-dia de quem vive 

na cidade” (CADERNOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS RIO 2016, p.3). 

A realidade da Espanha, e mais especificamente a de Barcelona, assemelhava-se 

bastante, antes da escolha como cidade-sede, à do Rio de Janeiro, no que diz respeito ao 

esvaziamento de suas funções produtivas, especialmente as ligadas à indústria, em face 

de um novo arranjo internacional, mais globalizado e dinâmico. 

Apesar de considerada pela imprensa internacional como exemplo muito bem-

sucedido, a ponto de se tornar uma referência quando se fala em realizações de 

                                                             
28 http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2012/02/07/do-ceu-ao-inferno-em-oito-anos-grecia-vira-

antiexemplo-de-legado-olimpico.htm Acessado em 12/06/2015 
29 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/03/1603329-prefeito-eduardo-paes-diz-que-

olimpiada-ajudara-o-rio-de-janeiro.shtml Acessado em 22/03/2015 

http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2012/02/07/do-ceu-ao-inferno-em-oito-anos-grecia-vira-antiexemplo-de-legado-olimpico.htm
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2012/02/07/do-ceu-ao-inferno-em-oito-anos-grecia-vira-antiexemplo-de-legado-olimpico.htm
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/03/1603329-prefeito-eduardo-paes-diz-que-olimpiada-ajudara-o-rio-de-janeiro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/03/1603329-prefeito-eduardo-paes-diz-que-olimpiada-ajudara-o-rio-de-janeiro.shtml
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Olimpíadas, Barcelona teve um legado não muito divulgado em sua totalidade. A reflexão 

é trazida pelo antropólogo Manuel Delgado (2007) e permite uma análise crítica do que 

foi sucesso e fracasso, especialmente, do legado social em Barcelona. Na obra, ele analisa 

a consolidação do processo de empreendimento urbano na cidade e sua conversão em 

produto, modelo promovido pelo capital financeiro e imobiliário, que cria as cidades-

negócio, produzidas a partir de processos internacionais de implantação de um modelo 

único de intervenção urbana que não leva em conta todos os atores sociais envolvidos. 

Certamente esse é um processo que afeta outras cidades no mundo, 

todas objetos de requalificações massivas a serviço dos interesses de 

grandes corporações internacionais, todas vítimas da ganância de um 

sistema mundial ao qual não importa deformá-las desde que converta-

as em sua própria caricatura ou paródia: todas convertidas em grandes 

máquinas de excluir e expulsar qualquer habitante ou desconhecido que 

seja considerado insolvente... (DELGADO, 2007, p.11)30 

Segundo ele, essa formatação é facilmente encontrada nas cidades-sede de 

grandes eventos esportivos. Ela não se configura como uma particularidade de Barcelona. 

No entanto, no caso espanhol, em particular, é o “refinamento no que diz respeito à 

apresentação do produto, consequência de um cuidado extraordinário exposto como 

vitória contra as deficiências urbanas e uma enganosa eficácia ligada ao bem-estar social” 

(DELGADO, 2007, p.12). Em outras palavras, a preocupação e o cuidado com a imagem 

da cidade foram a chave do sucesso para sua venda no exterior, mesmo sendo uma “cidade 

que não existe, por trás da qual estão coisas muito diferentes do que mostram as políticas 

de promoção e campanhas publicitárias” (idem). 

Delgado critica amplamente a elevação de Barcelona ao conceito de modelo, pois 

questiona que isso, em sua visão, serviu apenas para que os planejadores colocassem em 

prática a vontade econômica das instituições sem que desaparecessem o conflito e as 

desigualdades sociais. Sua crítica também se estende à padronização da cidade, roubando 

elementos identitários locais de memória cultural e histórica. A interferência do projeto 

urbanístico feito para as mudanças em Barcelona se deu a um ponto de promover a 

proliferação de “políticas monumentalizadoras”, capazes de valorizar determinados fatos 

e acontecimentos históricos, em detrimento de outros, com o objetivo de orientar o uso 

prático simbólico do espaço urbano, produzindo uma espécie de memória coletiva oficial 

e institucionalizada. O autor aponta que esse processo é uma espécie de maquiagem, pois 

                                                             
30 Tradução livre feita pela autora 
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reinventa o passado levando em conta aspectos que favoreçam o marketing urbano, 

“apagando” o que possa vir a ser empecilho na venda da imagem da cidade. 

O exemplo de Barcelona passou a ser reproduzido constantemente em cidades-

sede de eventos posteriores. Em Londres, por exemplo, foram gastos nove bilhões de 

libras, cerca de R$ 60 bilhões para a realização das Olimpíadas de 201231. Além de 

instalações esportivas que viraram “elefantes brancos”, há ainda o encarecimento da vida 

na cidade, tanto para turistas quanto, principalmente, para quem nela vive. 

Um alerta acerca do legado é dado pelo economista Andrew Zimbalist. Ele 

argumenta que não há justificativa, sob o ponto de vista financeiro, para sediar grandes 

eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. “Cada vez mais os 

projetos estão mirabolantes e, portanto, mais caros” (FOLHA DE S. PAULO, “Jogos 

Olímpicos não serão positivos para o Rio, diz economista dos EUA”, 15/03/201532). Em 

Londres, ele exemplifica, o orçamento final fechou em mais de R$ 59 bilhões, sem levar 

em conta os gastos com infraestrutura. Para Zimbalist, países que tenham que investir em 

infraestrutura não terão retorno financeiro positivo, como é o caso do Brasil e, 

especificamente, do Rio. 

O professor emérito e diretor do Centro Internacional de Estudos Olímpicos da 

Universidade de Ontario, Robert Barney33, concorda com Zimbalist e também alerta para 

a questão dos custos altos que recaem sob a administração e a manutenção das instalações 

esportivas pós-Olimpíadas. Mesmo que haja a transferência para a administração privada, 

houve o investimento de recursos públicos inicialmente, dos quais a iniciativa privada se 

beneficiará durante alguns anos. Desta forma, o legado urbanístico é o que, de fato, pode 

ficar a longo prazo. Porém, nesse ponto, o papel do Estado é essencial na decisão da 

alocação dos recursos, privilegiando áreas e parte da população menos favorecidas, 

evitando o direcionamento dos investimentos para as elites financeiras. 

 

                                                             
31 Disponível em http://esportes.terra.com.br/jogos-olimpicos/londres-2012/bobfernandes-

londres2012/blog/2012/08/06/mensagem-para-o-brasil-olimpiadas-sao-um-fracasso-economico/ Acessado 

em 22/03/2015 
32 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/03/1603068-jogos-olimpicos-nao-serao-

positivos-para-o-rio-diz-economista-dos-eua.shtml Acessado 22/03/2015 
33 BARNEY, Robert. Do Olympic Host Cities Ever Win? Disponível em 

<http://roomfordebate.blogs.nytimes.com/2009/10/02/do-olympic-host-cities-ever-win/> Acessado em 

28/03/2015 

http://esportes.terra.com.br/jogos-olimpicos/londres-2012/bobfernandes-londres2012/blog/2012/08/06/mensagem-para-o-brasil-olimpiadas-sao-um-fracasso-economico/
http://esportes.terra.com.br/jogos-olimpicos/londres-2012/bobfernandes-londres2012/blog/2012/08/06/mensagem-para-o-brasil-olimpiadas-sao-um-fracasso-economico/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/03/1603068-jogos-olimpicos-nao-serao-positivos-para-o-rio-diz-economista-dos-eua.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/03/1603068-jogos-olimpicos-nao-serao-positivos-para-o-rio-diz-economista-dos-eua.shtml
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Capítulo 3: Arbitrariedades no Porto Maravilha 

 

É preciso encontrar uma forma balanceada de gestão dos legados, 

atendendo não apenas às exigências específicas do esporte e aos 

interesses particulares de grupos e setores. É também fundamental 

contemplar o desenvolvimento sustentável e atender as necessidades da 

sociedade civil. Em termos de legados sociais, os megaeventos 

esportivos, ao modificarem a estrutura e o cotidiano de uma cidade, 

precisam beneficiar toda a população. (DACOSTA et al, 2008, p. 24)  

 

Sob o argumento de um legado de grandes proporções, as obras avançam na 

cidade olímpica. Sem questionamentos mais aprofundados por parte da grande imprensa, 

mesmo com a insistência do governo em tomar como referência cidades como Barcelona, 

onde já se evidenciam efeitos não tão fortuitos do endividamento do governo para a 

realização das Olimpíadas e também a remoção da população mais pobre para locais fora 

da área central da cidade, o discurso da benfeitoria do legado permanece intocável. 

Não só os gastos financeiros, mas os transtornos no ir-e-vir da população também 

são entendidos como uma etapa para se chegar ao bem maior, ao tal legado mágico capaz 

de transformar a cidade em uma vitrine mundial, objetivo central da coordenação dos 

jogos e do governo da cidade. Rotineiramente, o jornal O Globo, ao longo dos seis anos 

de análise realizada nessa pesquisa, registrou 38 reportagens associando transtornos no 

ir-e-vir do cidadão do Rio de Janeiro afetado por obras especificamente do consórcio 

Porto Novo para a construção do Porto Maravilha. 

Entre diversas ocorrências de confusões no trânsito (fechamento de ruas, alteração 

de direção, bloqueios parciais), capazes de causar transtornos para quem se desloca pela 

região portuária e nas áreas próximas, ao ler as reportagens a respeito desse assunto é 

possível ter a percepção de que essas dificuldades precisam ser compreendidas. Afinal, 

ele ocorre em função de algo melhor para a cidade. Apenas em 2014, foram analisadas 

nove reportagens que trataram diretamente de alterações ligadas ao trânsito. Nenhuma 

delas vinculou a confusão ao “projeto de revitalização Porto Maravilha”. O mais próximo 

que se pôde registrar foi a citação “Porto Maravilha”, sem o vincular ao aspecto das obras 

de revitalização (e toda a carga de significados produzida com o uso recorrente, pelo 

jornal, dessa expressão). 



51 
 

Como exemplo de reportagens dessa natureza, a do dia 22 de novembro de 2014 

trata do remanejamento de 40 linhas de ônibus do Terminal da Misericórdia, que seria 

desativado. O subtítulo “Com medida, necessária para o Porto Maravilha, 40 linhas de 

ônibus terão pontos remanejados” (“Prefeitura vai desativar hoje o Terminal da 

Misericórdia”, O GLOBO, 22/11/2014, p. 17) deixa claro que qualquer impacto negativo 

na rotina se justifica pela necessidade da realização da obra, não parecendo importar o 

que isso gera na vida dos cidadãos. 

Seguindo a linha do tumulto causado pelas obras, outra reportagem, dessa vez 

ainda mais enfática, foi publicada no dia 14 de dezembro de 2014. Sob o título “Uma 

‘plástica’ de R$ 36,5 bi”, o conteúdo relata a série de intervenções que a cidade vem 

sofrendo, fazendo comparações da gestão de Eduardo Paes com as de Pereira Passos (ex-

prefeito do então Distrito Federal entre 1902 e 1906) e Carlos Lacerda (ex-governador da 

Guanabara entre 1960 e 1965). 

Com o respaldo da opinião do especialista Augusto Ivan, arquiteto e ex-secretário 

de Urbanismo da cidade, O Globo traduz que, mesmo tendo sido intervencionistas de 

forma muito parecida, Paes se distancia dos demais, em função das melhorias que os 

projetos de seu governo podem trazer para a cidade. Para traçar essa diferenciação, ele 

exemplifica o governo de Lacerda e sua íntima relação com o processo de remoção de 

favelas, uma espécie de marca de seu governo: 

Lacerda teve como uma de suas estratégias de governo a remoção de 

favelas, com a transferência de moradores para conjuntos 

habitacionais longe das áreas centrais. Hoje, há um volume grande de 

investimentos nas favelas, mas com outro conceito. As remoções 

existem por causa de obras de urbanização, mas a proposta é manter 

as comunidades, implantando serviços. (“A ‘plástica’ de R$ 36,5 bi”, 

O GLOBO, 14/12/2014, p. 14) 

Apesar de as obras terem começado muito antes, apenas em abril de 2014 o 

governo federal e os governos estadual e municipal do Rio de Janeiro divulgaram os 

investimentos em políticas públicas de legado dos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos 

Rio 2016. E não parece ter sido uma estratégia espontânea. A ausência de transparência 

na divulgação de cronogramas e custos preocupava o COI que, em março de 2014, se 

queixou de não haver um orçamento detalhado. Tal medida apressou o poder público a 

organizar as informações cabíveis a cada esfera.  

Mesmo mostrando presteza na demonstração de contas, na ocasião ainda faltavam 

licitar alguns projetos da Matriz de Responsabilidade da Autoridade Pública Olímpica 



52 
 

(APO), entre eles o Complexo Esportivo de Deodoro, o que indica que os custos reais dos 

Jogos só serão devidamente conhecidos às vésperas da realização do evento. O que se 

sabe, e que fez parte de declaração do prefeito Eduardo Paes em reportagem de 17 de 

abril de 2014, é que “65% do valor de gastos ficarão como legado para a cidade” 

(“Olimpíada de R$ 36,7 bi”, O GLOBO, 17/04/2014, p. 14).   

Intitulado Plano de Políticas Públicas34, o documento elenca 27 projetos, divididos 

nas áreas de infraestrutura (incluindo esportiva), mobilidade urbana, meio ambiente, 

urbanização, educação e cultura, que ampliam investimentos federais, estaduais e 

municipais “e trazem benefícios diretos para a população”. Cerca de 43% dos 

investimentos, segundo o documento, têm origem em recursos privados.  

Dos 27 projetos, 14 deles estão sendo executados pela prefeitura do Rio, com 

investimento de R$ 14,34 bilhões (em valores de abril de 2015, última atualização do 

plano). A participação do setor privado é majoritária, atingindo 64%, ou R$ 9,17 bilhões. 

Quatro eixos concentram os projetos: mobilidade, meio ambiente, renovação urbana e 

desenvolvimento social. 

No que diz respeito à mobilidade, as intervenções incluem mudanças como a 

implantação de um sistema integrado de transporte, a ampliação de avenidas, a construção 

de viadutos e a modernização do controle do tráfego, englobando cinco projetos: o VLT 

(Veículo Leve sobre Trilhos), que vai ligar os bairros da Região Portuária ao Centro, com 

seis linhas e 56 paradas em 28 quilômetros de extensão; o BRT Transolímpica, que ligará 

o Parque Olímpico da Barra ao Complexo Esportivo de Deodoro, com 16 quilômetros de 

extensão; o  BRT Transoeste, que terá 59 quilômetros de extensão e liga Santa Cruz e 

Campo Grande à Barra da Tijuca; a Duplicação do Elevado do Joá, que contempla a 

construção de via elevada e duas novas galerias de túneis em paralelo ao viaduto; e o 

Viário do Parque Olímpico. 

No meio ambiente, estão previstas a reabilitação de Jacarepaguá e o saneamento 

da Zona Oeste (Bacia do Rio Maranguá), além da revitalização de bacias fluviais e 

implantação de sistema de esgotamento sanitário. 

As obras de renovação urbana contemplam intervenções como a revitalização da 

Região Portuária (Porto Maravilha), obras de drenagem para controle de enchentes da 

                                                             
34 Disponível em http://www.apo.gov.br/index.php/plano-de-politicas-publicas/sobre-o-plano-de-legado/. 

Acessado em 24/06/2015 

http://www.cidadeolimpica.com.br/projetos/transolimpica/
http://www.cidadeolimpica.com.br/projetos/transoeste/
http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias/novo-joa-mais-velocidade-da-barra-zona-sul/
http://www.apo.gov.br/index.php/plano-de-politicas-publicas/sobre-o-plano-de-legado/
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Grande Tijuca, pavimentação de calçadas, ampliação de acessibilidade e iluminação 

pública com eficiência energética. 

No campo do desenvolvimento social, a Prefeitura do Rio também se compromete 

a deixar como legado das Olimpíadas a Arena de Handebol, que será transformada em 

quatro escolas municipais, com capacidade para 500 alunos cada. Ela será construída a 

partir do conceito de arquitetura nômade, o que permite seu desmonte. 

A parte do Governo Federal é de R$ 1,2 bilhão em financiamentos a projetos do 

município do Rio35. Já ao Governo do Estado cabe o investimento de R$ 9,7 bilhões, 

sendo a maior parte direcionada para a mobilidade urbana da cidade, como a construção 

da Linha 4 do metrô, além da reforma de seis estações do sistema ferroviário, 

sustentabilidade ambiental na Baía de Guanabara e nas lagoas da Barra da Tijuca e 

Jacarepaguá, e ações do Programa de Saneamento da Barra da Tijuca, Recreio e 

Jacarepaguá.   

3.1 Violações ao Estatuto da Cidade 

Todo esse legado pretendido seria um sonho se não esbarrasse ao menos em um 

ponto: o Estatuto da Cidade. Aprovado por unanimidade no Senado, em junho de 2001, 

o Estatuto é a lei, sob o número 10.257/2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988, e tramitava no Congresso Nacional havia 13 anos.  

Sem entrar nas discussões em torno da lei, vale registrar que o estatuto sofreu 

duras críticas de diversos especialistas ligados à temática da cidade. Uma delas dizia 

respeito ao fato de o documento conter detalhamentos em excesso, o que serviria para 

“atender a ilusória crença de que uma lei detalhada e supostamente completa evitaria 

dúvidas, distorções, abusos e seria de compreensão, aplicação e fiscalização mais fáceis”, 

como pondera o professor emérito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, Flávio Vilaça36.  

Mesmo sem estar envolto em unanimidade, o Estatuto traz consigo avanços por 

simplesmente tratar do tema de forma regulatória. A partir desse documento, os 

municípios passam a ter, entre outras atribuições, a tarefa de definir as condições de 

cumprimento da função social da propriedade e da própria cidade, permitindo que áreas 

                                                             
35 Disponível em http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/noticias/jogos-do-rio-2016-plano-de-politicas-

publicas-elenca-27-projetos. Acessado em 24/06/2015 
36 https://raquelrolnik.wordpress.com/2012/10/26/estatuto-da-cidade-para-que-serve/ 

http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/noticias/jogos-do-rio-2016-plano-de-politicas-publicas-elenca-27-projetos
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/noticias/jogos-do-rio-2016-plano-de-politicas-publicas-elenca-27-projetos
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vazias ou subutilizadas situadas em áreas dotadas de infraestrutura estejam sujeitas ao 

pagamento de IPTU progressivo, de acordo com as diretrizes de uso e de ocupação da 

terra previstas para a região pelo plano diretor, instrumento que pode contribuir para frear 

a expansão horizontal ilimitada. Na ocasião, a urbanista Raquel Rolnik já questionava 

que tal medida, que passara a ser garantida pelo novo estatuto, fornecia condições mais 

favoráveis de mobilidade da população pobre da cidade: “Que cidade média ou grande de 

nosso país não é obrigada a transportar, cotidianamente, a maior parte da população para 

os locais em que se concentram os empregos e as oportunidades de consumo e de 

desenvolvimento humano, desperdiçando inutilmente energia e tempo?”37 

A partir dos benefícios trazidos pelo estatuto e pela definição que trouxe para a 

concepção de intervenção no território, Rolnik apontou as vantagens de os planos 

diretores passarem a contar com a participação da população e de associações 

representativas de vários segmentos econômicos e sociais desde sua gestação até a 

implementação e acompanhamento. “Mais do que um documento técnico, normalmente 

hermético ou genérico e distante dos conflitos reais que caracterizam a cidade, o plano é 

um espaço de debate dos cidadãos e de definição de opções, conscientes e negociadas, 

por uma estratégia de intervenção no território” (ibidem). Mas, infelizmente, o Rio não 

viu isso acontecer.  

O Porto Maravilha é uma Operação Urbana Consorciada (OUC), que reúne “ações 

urbanísticas e financeiras que visam promover a requalificação urbana e o 

desenvolvimento social, ambiental e econômico da região portuária”38. OUC é um dos 

instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade e pode ser definido como 

o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 

municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em 

uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental (ESTATUTO DA CIDADE, 2001, p. 78) 

O enquadramento da OUC Porto Maravilha em tais definições, no entanto, tem 

sido contestado em algumas análises, como a realizada pela professora Fernanda Furtado 

(2014). Para ela, nos aspectos urbanísticos, por exemplo, a OUC do Porto Maravilha não 

estabeleceu a integração com outros instrumentos do Estatuto da Cidade, e o plano 

                                                             
37 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2506200110.htm 
38 Disponível em http://www.portomaravilhario.com.br/portomaravilha. Acessado em 30/11/2015 

http://www.portomaravilhario.com.br/portomaravilha
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urbanístico foi elaborado com base nas decisões prévias de aporte de recursos financeiros, 

e não o inverso, como a lei previa.  

Nos aspectos sociais, há diversos fatos que muito provavelmente servirão ao 

processo de gentrificação da região: a desconsideração da diversidade social no projeto; 

a conservação Pública entregue à iniciativa privada (Consórcio Porto Novo); a 

participação social esvaziada, entre outros. Furtado identifica, também, conflitos nas 

questões econômicas, como o fato de todos os Cepacs terem sido vendidos previamente 

por um valor que não cobre os custos previstos para a totalidade da operação; dois terços 

dos terrenos pertencerem à União; e as estimativas de produção imobiliária muito 

ambiciosas. Os recursos financeiros para a realização das obras são provenientes do 

FGTS. 

Visando democratizar as decisões, reunir informações e fomentar discussões sobre 

o planejamento urbano, as cidades costumam adotar a formação de conselhos municipais.  

A função desses conselhos, que reúnem representantes da sociedade civil, é propor 

alternativas capazes de abranger todos os segmentos da sociedade por ocasião de 

mudanças na cidade. No caso do Rio, em vez de cumprir o estatuto da cidade, o conselho 

municipal foi utilizado como elemento de promoção de autoimagem positiva por parte da 

prefeitura para legitimar essa participação. Isso porque, para sua composição, foram 

convidadas 150 personalidades de destaque da sociedade carioca, selecionadas pela 

prefeitura do Rio, com base no critério de “reconhecimento de sua contribuição para a 

cidade”.  O conselho é dividido em 10 grupos temáticos: saúde, educação, transportes, 

habitação, ordem pública, desenvolvimento econômico, gestão e finanças públicas, meio 

ambiente e sustentabilidade, cultura e desenvolvimento social. Cada grupo é coordenado 

pelo secretário municipal da pasta. 

Na ocasião do lançamento do conselho, em 15 de dezembro de 2011, O Globo 

publicou uma reportagem que se ateve a descrever o papel do conselho. Como fontes 

ouvidas na matéria, apenas o prefeito Eduardo Paes e a atriz Regina Casé. No caso de 

Paes, vale destacar que sua fala ressalta que 

 “ouvir cidadãos influentes é uma tentativa de saber aonde a cidade quer 

chegar. Para ele, o diálogo com moradores já acontece com frequência. 

Com o Conselho da Cidade, o governo tem chance de conversar com 

formadores de opinião”. (“Conselho da Cidade inicia diagnóstico do 

Rio”, O GLOBO, 16/12/2011, p.26) 
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Acontece que, dadas as características do Conselho, o formato executado pela 

prefeitura do Rio pode ser considerado amplamente arbitrário, concebido e implementado 

sem a participação da sociedade civil, sem que a população, parte mais impactada 

diretamente pelos benefícios e custos de tamanha intervenção, fosse informada ou 

consultada. Mais curioso é o fato de esse conselho reunir além de artistas, médicos, 

arquitetos, políticos, economistas, jornalistas, publicitários, empresários e executivos 

com interesse direto nessa “venda” da cidade, como é o caso de donos e representantes 

de empresas envolvidas individualmente ou por meio de consórcios em obras ligadas às 

Olimpíadas ou com interesse direto no que as obras possam gerar. Para citar alguns 

exemplos, o empresário Carlos Carvalho, dono da construtora Carvalho Hosken 

(participante do consórcio Parque Olímpico), Philip Carruthers (executivo do grupo 

Orient-Express Hotels no Brasil, proprietário atual do Copacabana Palace) e Rogério 

Chor (dono da construtora CHL, cuja sede será na região do Porto Maravilha). 

Com essa composição, o conselho municipal é o responsável por respaldar as 

políticas públicas assumidas pela prefeitura como compromisso, e que tem os agentes 

municipais (servidores e agentes, de um modo geral) como executores dessas políticas 

planejadas por intermédio de metas estabelecidas para cada segmento do governo 

municipal, ou seja, secretarias e demais repartições. No que se refere à Secretaria de 

Habitação, por exemplo, a área favelizada da cidade deveria ser reduzida em 5%. Para a 

tomada de decisão acerca dessas áreas, fotos aéreas orientam as medições com 

comparações antes e depois, não importando como se deu a desocupação de determinada 

área. 

É em aspectos como esse que a parcialidade na montagem do conselho municipal 

pode ser tão prejudicial para o estado de bem-estar social para os cidadãos do Rio. Sem 

representatividade de amplos segmentos da sociedade civil, em especial de grupos 

sociais, a condução das políticas públicas tem sido centrada em interesses meramente 

comerciais representados pelos integrantes do conselho municipal, sem levar em conta a 

garantia de direitos básicos de cidadania da população residente em locais modificados 

pelas obras. 

3.2 Remoção como parte da política de habitação 

Para atender à meta de “desfavelização” de 5% do território da cidade, muito teria 

que ser feito. E boa parte não envolvia a comunicação, mas sim o debate sobre a vida das 

pessoas atingidas diretamente pela arbitrariedade das medidas planejadas. A violação do 
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direito humano, contudo, começa muito antes de a equipe da prefeitura chegar com 

escavadeiras e equipamentos de demolição. Ela se inicia na falta de informações, na 

ausência de diálogo com a população diretamente envolvida, e se configura como uma 

violência contra o cidadão. Entre as diversas alterações da legislação municipal com 

vistas a beneficiar os negócios, as desapropriações passaram a ser corriqueiras na região 

do Porto do Rio, para atender aos interesses da utilização do espaço destinado às obras 

no projeto urbanístico. 

Em 2009, a Secretaria Municipal de Habitação (SMH) levantou uma lista de 499 

imóveis considerados abandonados ou subutilizados na Zona Portuária. A partir desse 

levantamento, O Globo noticiou que “a ideia é que quando o setor privado começar a 

investir na Zona Portuária, já encontre a região mais adensada permitindo um equilíbrio 

entre a oferta de imóveis residenciais e comerciais” (“Desapropriações na zona portuária” 

O GLOBO, 05/08/2009, p.18). Para isso, a prefeitura liberou R$ 10 milhões para o 

pagamento das desapropriações, que teve imóveis como sobrados residenciais 

abandonados e galpões de empresas utilizados como estacionamentos na Saúde, Gamboa, 

Morro da Conceição e Santo Cristo. 

Em 31 de julho de 2010, O Globo noticiou que, na véspera, a prefeitura havia dado 

início ao plano de desapropriação de imóveis na região da Zona Portuária para colocar 

em prática o projeto Porto Maravilha. Os dois primeiros imóveis a passarem pelo processo 

de desapropriação ficam na rua Barão de Teffé, onde o gabarito era de três e passou a ser 

entre 20 e 30 pavimentos, depois da mudança na legislação urbanística39. Como reforço 

ao que a prefeitura havia divulgado – que não daria espaço à especulação imobiliária da 

região –, o presidente da construtora CHL, Rogério Chor, que está investindo na região, 

foi ouvido pela reportagem. “É preciso chegar a um entendimento sobre preços. Ao 

comprar um terreno, o investidor leva em conta que ainda terá que pagar a prefeitura para 

construir acima dos gabaritos mínimos. Isso tem um custo no negócio” (“Prefeitura 

desapropria dois imóveis no Porto”, O GLOBO, 31/07/2010, p.17). 

                                                             
39 As mudanças são parte da Lei Complementar 101/2009, sancionada pelo prefeito Eduardo Paes em 23 

de novembro de 2009. A referida Lei modifica o Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro e autoriza o 

poder executivo a instituir a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio. Mais informações 

podem ser acessadas em 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b39b005f

9fdbe3d8032577220075c7d5?OpenDocument  

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b39b005f9fdbe3d8032577220075c7d5?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b39b005f9fdbe3d8032577220075c7d5?OpenDocument
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Alvo de uma discussão judicial, o bar Porreta, localizado na Praça Marechal 

Hermes, nas imediações da rodoviária Novo Rio, na região do Porto, foi um exemplo de 

arbitrariedade no caso das desapropriações, que levanta dúvidas sobre o valor pago pela 

prefeitura nas indenizações. Ao receberem o aviso de que o bar seria demolido, por estar 

no trajeto da Avenida Binário, os donos do bar moveram ação questionando o valor de 

R$ 400 mil oferecido pela prefeitura, calculado pelo valor venal do imóvel, e alegavam 

que valia muito mais. No processo judicial, a 35ª Vara Cível fixou a indenização em 

R$1,23 milhão. O bar foi demolido em junho de 2012 (“O último gole do Porreta”, O 

GLOBO, 14/06/2012, p.20). 

A concentração de população em favelas na cidade40, e mais especificamente na 

região do Porto, de que trata esse trabalho, aconteceu, historicamente, sem 

questionamentos, desde que atendesse às necessidades e conveniências de se ter mão-de-

obra barata e de fácil acesso. Quando as áreas onde estão localizadas essas favelas passam 

a ser de alto valor de especulação imobiliária, essas localidades começam a atrair as 

atenções do poder público, sendo alvo de liberação de terrenos para tornar disponíveis 

áreas para construção e urbanização de acordo com os interesses do poder dominante à 

época. 

Esse privilégio dado ao capital em detrimento à população socioeconomicamente 

mais vulnerável é marcante na história do Rio. Se retomarmos do início do século XX até 

os tempos atuais, é possível citar a demolição dos cortiços promovida pelo então prefeito 

Pereira Passos (1902-1906) e os incêndios e consequentes términos das favelas da Zona 

Sul na década de 1960, no governo municipal de Carlos Lacerda (1961-1965). Os dois 

considerados os administradores que mais removeram favelas na história da cidade41 não 

atingiram, juntos, o número de pessoas removidas alcançado por Eduardo Paes, apenas 

em seu primeiro mandato à frente da capital fluminense. Isso sem levar em conta as 

desapropriações fruto de intervenções urbanas oriundas das obras para Copa e 

Olimpíadas. Talvez por estar ciente da dimensão do número de remoções, o governo de 

                                                             
40 De acordo com o Censo realizado pelo IBGE em 2010, o município do Rio de Janeiro possui uma 

população de 1.443.773 pessoas residentes em favelas. Esse total corresponde a 23% da população da 

cidade, que é de 6.320.446 pessoas. Mais informações em 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/3190_FavelasnacidadedoRiodeJaneiro_Censo_20

10.PDF  
41 Estima-se que o número de pessoas removidas durante o governo de Pereira Passos tenha sido de 20 

mil; já na administração de Carlos Lacerda, esse número chegou a, aproximadamente, 30 mil. Em dados 

informados pela Secretaria Municipal de Habitação, no período de 2009-2013, relacionado ao primeiro 

mandato de Eduardo Paes, 67 mil pessoas foram removidas. 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/3190_FavelasnacidadedoRiodeJaneiro_Censo_2010.PDF
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/3190_FavelasnacidadedoRiodeJaneiro_Censo_2010.PDF
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Eduardo Paes se mostrou cuidadoso ao classificar que as remoções previstas seriam 

implementadas com a participação dos moradores. 

No caso da região portuária, por exemplo, o cuidado para lidar com o assunto 

contou com a participação direta da imprensa. No caso de nossa pesquisa, por exemplo, 

nos seis anos de material analisado, não houve uma única reportagem acerca das 

remoções e desapropriações ocorridas na localidade do Porto Maravilha que tivesse os 

termos “remoção” e “porto maravilha” associados. Se o jornal noticiou processos de 

remoção/desapropriação ocorridos na região, houve um tratamento especial para 

distanciá-lo das transformações ocorridas no Porto Maravilha, buscando, possivelmente, 

não permitir que consequências negativas pudessem ter aderência às obras de 

transformação da região portuária. A única citação da palavra “remoção” ocorreu em 

reportagem do dia 1º de outubro de 2010, em uma pauta que tratava da liberação de parte 

dos recursos da CEF para o projeto Porto Maravilha. Na ocasião, a reportagem citou que 

800 imóveis nos morros da Providência e do Pinto seriam removidos por estarem em área 

de risco (“CEF libera 877 milhões para Porto Maravilha, O GLOBO, 01/10/2010, p.32). 

O uso de instrumentos legais para adequar o que há em termos de leis para atender 

aos interesses do capital permite levar adiante planos de intervenção urbana da natureza 

dos que têm ocorrido na cidade. Se lembrarmos da composição do conselho municipal no 

Rio, é possível enxergar a representatividade nula do cidadão, gerando medidas que são 

implementadas sem a discussão da sociedade como um todo, trazendo impactos negativos 

para boa parte da população, especialmente a mais pobre. 

Essa falta de discussão reflete diretamente na maneira como remoções e 

desapropriações são arbitrariamente conduzidas. O caráter de utilidade pública decretado 

para determinados terrenos e áreas parece ser (e é) o suficiente. Por não haver uma espécie 

de fórum de debates, o cidadão comum não tem conhecimento acerca de seus direitos e 

fica sujeito ao que é proposto pelo poder público. A falta de um espaço democrático 

coletivo para debater as ideias e projetos também impacta nas compensações financeiras 

que as famílias recebem para sair de onde estão. Como não há negociação coletiva, as 

indenizações acabam ocorrendo individualmente, sem critério fixado para uniformizar 

preços. As ofertas individualizadas são usadas como estratégias para “rachar” a 

comunidade. Isso porque, ao aceitar a proposta, a família acaba sendo usada como 

exemplo e os agentes públicos à frente das negociações usam como forma de pressionar 

quem não concordou com a proposta, alegando que os que não aceitaram estão 
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atrapalhando que ela receba. Aqueles cidadãos que recorrem ao auxílio de um advogado 

e, por isso, chegam a contestar uma determinada proposta, acabam por receber mais do 

que outros que não sabem nem a quem recorrer.  

Como apontam Faulhaber e Azevedo (2015), existem muitas semelhanças nos 

procedimentos de abordagem do poder público nos processos de remoção. O início do 

processo se dá com o comunicado de remoção, feito pela Secretaria Municipal de 

Habitação, colocando à disposição dos moradores empreendimentos do Minha Casa 

Minha Vida localizados na Zona Oeste. Em muitos casos, censos inventados são feitos 

nas comunidades, a partir dos quais agentes municipais pedem para entrar nas casas e 

realizam medições, fazem fotos e colhem dados sobre os residentes. “O mapeamento 

serve para saber quem é assentado, há quanto tempo vive no local e qual a relação afetiva 

com a comunidade. Isso define quem, em caso de necessidade, pode ser cooptado e levado 

a travar uma disputa com os que querem permanecer” (FAULHABER; AZEVEDO, 

2015, p.51). Na sequência dessas etapas, se dá a marcação das casas com as iniciais SMH. 

A seguir, o que se registra é um cenário semelhante ao que se constata em uma 

guerra. À medida que os acordos são aceitos, as casas já negociadas são demolidas e, 

talvez como mecanismo de pressionar quem fica, os escombros não são removidos, 

criando um clima de destruição e abandono capaz de influenciar psicologicamente os que 

desejam resistir. Além dessa violência simbólica, muitos casos relatados pelos autores em 

sua pesquisa também apontam o uso de força policial para a retirada forçada de famílias 

que não chegaram a um acordo, com “utilização de spray de pimenta, bombas de gás 

lacrimogêneo e força física” (ibidem, p.53) por parte de policiais militares. 

De todas as regiões transformadas, o Porto é a que mais tem sofrido com 

intervenções no que se poderia classificar como um projeto de gentrificação.  Para dar 

conta da execução do projeto que prevê a privatização da região – pois tem um consórcio 

específico para cuidar das intervenções e também da prestação de serviços públicos de 

responsabilidade do estado – muitas desapropriações e remoções foram previstas, a fim 

de liberar terrenos e demais áreas de alto interesse especulativo para o mercado 

imobiliário. 
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Para cuidar desse negócio, a prefeitura se empenhou para que fosse elaborada e 

aprovada, em 23 de novembro de 2009, a Lei Complementar nº 10242, que criou a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (CDURP), na modalidade 

sociedade de economia mista, a ser controlada pelo Município, com o fim específico de: 

I - promover, direta ou indiretamente, o desenvolvimento da 

AEIU da Região do Porto do Rio de Janeiro; II - coordenar, 

colaborar, viabilizar ou executar, no âmbito de competência do 

Município do Rio de Janeiro, a implementação de concessões, 

em quaisquer das modalidades previstas nas Leis Federais nº 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nº 11.079, de 30 de dezembro 

de 2004, ou outras formas de associação, parcerias, ações e 

regimes legais que contribuam ao desenvolvimento da AEIU, em 

conformidade com os estudos de viabilidade técnica, legal, 

ambiental e urbanística aprovados pela CDURP e pelos demais 

órgãos e autoridades públicas competentes; III - disponibilizar 

bens, equipamentos e utilidades para a Administração Pública, 

direta ou indireta, para concessionários e permissionários de 

serviço público, ou para outros entes privados, mediante 

cobrança de adequada contrapartida financeira; IV - gerir os 

ativos patrimoniais a ela transferidos pelo Município ou por seus 

demais acionistas, ou que tenham sido adquiridos a qualquer 

título. 

3.3 Programa Morar carioca 

O filósofo italiano Norberto Bobbio, em sua obra Estado, Governo, Sociedade 

(2007) explica que o Estado, por intermédio do Direito, é uma forma de organização 

social e, como tal, não pode estar apartado das relações sociais e da sociedade. Assim, ele 

considera que o Estado deve estar no sistema social considerado em seu conjunto. 

Se aplicarmos as reflexões de Bobbio aos deslizes legais cometidos pelo governo 

no projeto Porto Maravilha, é possível compreender que, mais do que a falta de 

disseminação de informações e de debate com os cidadãos do Rio, a arbitrariedade está 

presente na incipiência de dados acerca de onde, como e quando as obras seriam 

desenvolvidas. Quem seriam os possíveis atingidos por essas obras em suas casas e até 

                                                             
42http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/2ed241833abd7a5b8325787100687ecc/e1cdb

ddd8d118e66032577220075c7dc?OpenDocument. Acessado em 08 de agosto de 2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/2ed241833abd7a5b8325787100687ecc/e1cdbddd8d118e66032577220075c7dc?OpenDocument
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/2ed241833abd7a5b8325787100687ecc/e1cdbddd8d118e66032577220075c7dc?OpenDocument
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mesmo em estabelecimentos comerciais? Isso porque as obras de “revitalização” para as 

Olimpíadas, especificamente, causaram transtornos na cidade e, à medida em que 

avançam e se deparam com determinado conjunto de casas ou de locais de comércio 

estabelecidos em locais que atrapalhe o projeto (seja por conta de um futuro trajeto do 

VLT, seja por estarem em uma área onde seriam construídas torres comerciais de até 50 

andares), esses moradores e comerciantes são avisados apenas quando já não há 

praticamente prazo para saída.  

Além da falta de comunicação prévia, o aviso se dá de maneira direta e sem 

intermediários: em muitos locais, a partir das iniciais SMH, seguidas de um número, 

pintadas no muro das casas. Elas anunciam a sentença de remoção e significam que as 

pessoas ali residentes têm que deixar para trás suas moradias e suas histórias, sem saber 

para onde e nem como ir, em demonstrações evidentes do uso do Direito fora do escopo 

das relações sociais, resguardando apenas uma parte dos atores envolvidos, deixando 

descoberta uma outra parcela de cidadãos. A violação violenta de direitos ocorrida na 

comunidade do Morro da Providência evidencia o que Bobbio teoriza a respeito da 

relação entre Estado e Poder, que estabelece que por: 

“Poder” se deve entender uma relação entre dois sujeitos, dos quais o 

primeiro obtém do segundo um comportamento que, em caso contrário, 

não ocorreria. Seguindo esse raciocínio, o poder assim definido está 

estreitamente ligado ao conceito de liberdade; os dois conceitos podem 

então ser definidos um mediante a negação do outro: “O poder de A 

implica a não-liberdade de B”, “A liberdade de A implica o não-poder 

de B" (BOBBIO, 2007, p. 78) 

Apontado por alguns especialistas como “a maior promessa não cumprida” do Rio 

de Janeiro, o programa Morar Carioca (Decreto Nº 36.388, de 29 de outubro de 2012) foi 

lançado em 2010, mas só foi instituído em 2012, pelo prefeito Eduardo Paes que o incluiu 

como parte do legado social das Olimpíadas de 2016. No mesmo ano, Paes participou do 

TED43, onde apresentou “Os quatro mandamentos das cidades”4445. O terceiro 

mandamento se referia especificamente às favelas. “As favelas não são sempre um 

problema. Elas podem ser, algumas vezes, uma solução” (TED Eduardo Paes: Os quatro 

                                                             
43 TED é a sigla para Technology, Entertainment, Design, uma série de conferências realizadas 

mundialmente destinadas à disseminação de ideias, em palestras que não ultrapassam dezoito minutos. 
44 Disponível em 

https://www.ted.com/talks/eduardo_paes_the_4_commandments_of_cities?language=pt-br#t-711214 

Acessado em 08/11/2015 
45 Os outros três mandamentos eram: primeiro, a cidade do futuro tem que ser ambientalmente amigável; 

segundo, mobilidade e integração das pessoas; quarto, a cidade do futuro se preocupa com seu cidadão e 

nunca deixa ninguém de fora 

https://www.ted.com/talks/eduardo_paes_the_4_commandments_of_cities?language=pt-br#t-711214
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mandamentos das cidades, 6min15s), afirmou, manifestando o compromisso de que 

“todas as favelas estarão completamente urbanizadas até 2020” (idem, 7min46s).  

Esse era o prazo estabelecido para que o programa Morar Carioca46, orçado em 

R$ 8 bilhões47, integrasse todas as favelas à cidade formal, com obras de grande escala 

em saneamento básico, iluminação e asfaltamento de ruas e calçadas, entre outras 

melhorias. Mais do que isso, o Morar Carioca tinha como princípio a participação 

comunitária e a integração de toda a cidade, o que acabou se traduzindo, nos anos 

seguintes, em ausência de diálogo e transparência. 

Essa ausência de diálogo pode ser, nas palavras de Bobbio, fruto da forma como 

são tratadas as relações entre governantes e governados, “geralmente considerada com 

relação entre superior e inferior” (BOBBIO, p. 62), o que termina por se configurar como 

um problema. Visto dessa maneira, como “relação específica entre dois sujeitos onde um 

tem o direito de comandar e o outro o dever de obedecer” (idem), de maneira polarizada, 

o problema do Estado pode ser tratado sempre a partir da perspectiva de um ou de outro.  

Na verdade, historicamente, escritores políticos sempre retrataram o problema 

adotando o ponto de vista do governante. Não à toa, os temas comumente abordados se 

relacionam à arte de bem governar, às virtudes do bom governante, sempre se referindo 

“àquele que está no alto e que se torna deste modo o verdadeiro sujeito ativo da relação, 

sendo o outro tratado como sujeito passivo” (ibidem, p. 63). 

No entanto, Bobbio ressalva que não se trata de a outra perspectiva, a do 

governado, estar completamente ausente. Mas, a “persistência e insistência de certas 

metáforas mostram mais do que uma longa exemplificação, o sentido e a direção 

predominantes no discurso político” (idem). 

3.4 Teleférico da Providência 

Uma das obras do programa foi o teleférico da Providência, anunciado como 

melhoria na mobilidade e, também, como item fundamental para incentivar o turismo a 

partir da viabilidade do percurso cultural histórico do turista até topo do morro. Os 

recursos financeiros para a obra, equivalentes a cerca de R$ 131 milhões na época da 

                                                             
46 O Morar Carioca sucedeu o programa Favela-Bairro, programa desenvolvido entre 1992 e 2009, cuja 

meta era integrar a favela à cidade. Mais informações em 

http://www0.rio.rj.gov.br/habitacao/favela_bairro.htm   
47 Disponível em http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/legado/morar-carioca. Acessado em 08/11/2015 

http://www0.rio.rj.gov.br/habitacao/favela_bairro.htm
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/legado/morar-carioca
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licitação (2011), provinham de recursos próprios da Prefeitura (30%) e do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. 

Construído para ligar a Providência, a estação ferroviária da Central do Brasil e o 

bairro da Gamboa, o teleférico abrange uma distância de 721 metros e é o segundo 

instalado em uma favela na cidade (o primeiro foi no Complexo do Alemão). Embora seu 

lançamento tenha sido amplamente promovido pelo governo municipal, “vendido” e 

divulgado pela prefeitura como um benefício para a população local, sua instalação 

promoveu um ambiente de arbitrariedades e violência.  

Principal espaço de lazer da comunidade, a Praça Américo Brum foi destruída 

para dar lugar à estação do teleférico, sem contar a remoção prevista de 832 famílias para 

que suas casas cedessem espaço ao projeto. O impacto só não foi maior devido à vitória 

jurídica da comunidade, que conseguiu frear as obras alegando a falta de consulta pública 

para tal.  

Essa história pode ser mais bem entendida pela captura feita no documentário 

Casas Marcadas48, produzido por um grupo de alunos da oficina Recine. Nele, moradores 

da Providência depõem sobre essas remoções e como suas vidas estão sendo 

transformadas pela política autoritária implementada pela Prefeitura do Rio, por 

intermédio de suas secretarias. 

O fotógrafo Maurício Hora, morador da Providência, relata que “nada está sendo 

construído ligado à habitação. A não ser que remoção seja parte da habitação” (CASAS 

MARCADAS, 2min49s).  Para ele, parece estar sendo resgatado um lema do governo 

Vargas, que dizia, em 1943, por ocasião das obras de abertura da avenida Presidente 

Vargas, no Centro do Rio, “Demolir para construir”, em alusão às sucessivas remoções 

de moradias para darem espaço às obras.  

No início de 2011, O Globo publicou reportagem sobre a implantação do 

programa Morar Carioca e das demais intervenções oriundas das obras do Porto 

Maravilha no Morro da Providência. Além da construção do teleférico, é citada também 

a remoção de famílias que viviam na Pedra Lisa, considerada pela prefeitura como área 

de risco. A Providência passou a ser, pode-se dizer, a primeira favela “privatizada” do 

Rio, uma vez que os serviços de conservação que são de competência da prefeitura 

                                                             
48 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=xao_4b8DJ_k. Acessado em 25/05/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=xao_4b8DJ_k
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passaram a ser de responsabilidade do consórcio Porto Novo (“Mãos à obra na 

Providência”, O GLOBO, 15/01/2011, p.14). 

Sobre as remoções, o secretário municipal de Habitação, Jorge Bittar, declarou 

que cerca de 300 pessoas seriam “reassentadas” por viverem na região da Pedra Lisa, que 

já recebeu R$ 2 milhões para obras de contenção. Após a remoção das famílias, a área 

seria reflorestada. A realocação das famílias ocorreria em casas do Minha Casa Minha 

Vida, na região da Central, em dois terrenos de garagens de ônibus desapropriados. Até 

que as casas ficassem prontas, as famílias receberiam aluguel social. 

Outra ausência nos poucos debates públicos sobre o assunto é sobre a garantia de 

moradia popular para os habitantes da região. O jornal O Globo noticiou, em 27 de 

novembro de 2010, a assinatura da PPP, ocorrida na véspera. Na reportagem, o veículo 

se limita a relatar o que foi a assinatura, sem entrar em assuntos como as consequências 

decorrentes do projeto. 

“O prefeito Eduardo Paes assinou ontem a primeira parceria público-

privada (PPP) do Rio, para viabilizar o projeto Porto Maravilha. O 

contrato com o consórcio Porto Novo, vencedor da licitação, é o maior 

do país, no valor total de R$ 7,6 bilhões. Em janeiro, devem ser 

iniciadas as obras da segunda fase do Porto Maravilha, que incluem a 

demolição de um trecho do Elevado da Perimetral” (“Prefeito assina a 

primeira parceria público-privada para Zona Portuária”, O GLOBO, 

27/11/2010, p.35) 

 

Seguindo a mesma linha de silenciar sobre o assunto da moradia local, O Globo 

publicou reportagem no dia 27 de outubro de 2010, dia seguinte à escolha do consórcio 

Porto Novo como vencedor da licitação. Nela, são levados em consideração detalhes do 

projeto ligados ao embelezamento da zona portuária, onde será a atuação do consórcio, 

sem dedicar uma única linha à questão da habitação local e à difícil conciliação entre o 

que está previsto no projeto e a manutenção das casas e da permanência dos habitantes 

atuais das comunidades da região. 

“Até 2015, o consórcio terá que implantar quatro quilômetros de túneis 

e viadutos, reurbanizar 70 quilômetros de ruas da área e a implantar 700 

quilômetros de redes de água, esgoto, telefonia, drenagem, gás, entre 

outros serviços. Do pacote também fazem parte a reurbanização de 650 

mil metros quadrados de calçadas, o equivalente a 79 campos do 

Maracanã”(“Porto em contagem regressiva, O GLOBO, 27/10/2010, p. 

16). 

Em relação às comunidades existentes na região do Porto Maravilha, a reportagem 

cita apenas que “o consórcio terá ainda que fazer toda a reurbanização do Morro do Pinto. 
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Vizinhos a este, os morros da Providência e da Conceição têm projetos separados, que 

vêm sendo executados pela prefeitura” (idem). 

As dificuldades enfrentadas pela comunidade do Morro da Providência não 

serviram de obstáculo para que lutassem por seus direitos. A resistência dos moradores, 

que contaram com o apoio da Defensoria Pública do Estado do Rio e de universidades, 

organizações não governamentais (ONGs), profissionais técnicos de engenharia, 

arquitetura e outras áreas de conhecimento, permitiu derrubar os argumentos usados pela 

SMH e barrar as violações do direito à moradia no morro.  

Uma ação civil pública impetrada pela Defensoria Pública do Estado, ao final de 

2012, conseguiu uma liminar que determinou ao município paralisar e suspender as obras 

do programa Morar Carioca no Morro da Providência até que fossem cumpridas as 

exigências de elaborar estudos de impactos ambiental e de vizinhança, e realizada 

audiência pública para que a comunidade pudesse conhecer de maneira mais ampla o 

projeto. Um recurso conseguido pela prefeitura garantiu a continuidade das obras do 

teleférico, porém, sem que houvesse interferência direta na parte interna da comunidade.  

Mais do que um teleférico, que foi inaugurado em 2 de julho de 2014, as 

necessidades da população da Providência vão além. Levantamento realizado pela ONG 

Rio Como Vamos, realizado no início de 2010, denunciou mais contrastes sociais na 

região da zona portuária. Com uma população de aproximadamente 36 mil habitantes, a 

zona portuária contava, na ocasião, com apenas um posto médico e alguns dos piores 

indicadores sociais do município, sem contar a violência e deficiência de infraestrutura. 

Em 27 de fevereiro de 2010, a publicação do levantamento em O Globo apontou 

ser uma reivindicação antiga da população moradora da região a instalação de postos de 

saúde e escolas, por exemplo. Maternidade de referência para moradoras da região, a Pró-

Matre, na Praça Mauá, teve suas atividades encerradas no final de 2009, precarizando 

ainda mais o estado de atendimento de saúde na região. “Na Zona Portuária, o futuro do 

Rio encontra um passado rico e esquecido e um presente doloroso. Saúde deficiente, 

educação precária, nada disso pode esperar até 2016 para obter soluções”, declarou 

Rosiska Darcy, presidente da ONG (“Zona portuária continua à margem da cidade”, O 

GLOBO, 27/02/2010, p.16). 

A ausência do Estudo de Impacto de Vizinhança é outra violação ao Estatuto da 

Cidade. Ele está previsto no estatuto para empreendimentos que a lei municipal considere 
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como promotores de mudanças significativas no perfil da região onde se instalar. Por essa 

razão, prevê a obrigatoriedade de controle direto, por representação da sociedade civil, 

das operações urbanas, que são, de acordo com a lei, definições específicas para uma certa 

área da cidade que se quer transformar. Essas operações podem ocorrer desde que a lei 

municipal que venha a provar tal operação contemple, obrigatoriamente, além de 

programa e projeto básicos para a área, um programa de atendimento econômico e social 

para a população diretamente afetada pela operação. Tal medida visa garantir que, em 

nome da liberação de índices construtivos para atender a interesses específicos e 

particulares, se pratique, por exemplo, a exclusão de população de baixa renda.  

No caso do Porto Maravilha e da população residente na região portuária, esse 

princípio não foi respeitado. Sem apresentar nenhum estudo detalhado acerca dos 

impactos (positivos e negativos) que tantas mudanças trariam para os moradores, as obras 

seguiram negligenciando esse direito.  

Se no caso do teleférico a comunidade da Providência conseguiu, por meio 

judicial, reverter as violações causadas pela falta de estudos de impacto, a construção das 

Trump Towers (conjunto que reúne edifícios de até 50 andares) não levou em conta em 

seu projeto o bloqueio quase que total de ventilação, vista e até incidência do sol que os 

moradores do Morro da Providência possuíam antes de serem erguidas. 

Muitas críticas foram feitas ao elevado da Perimetral, sendo a maioria como 

respaldo discursivo para se justificar sua derrubada, mas nenhuma linha foi citada a 

respeito do impacto das torres na vida dos moradores cujas casas ficarão eclipsadas pelos 

prédios. Para o governo municipal, em outra medida, o elevado era culpado pela 

degradação da região portuária, por obstruir a “vista maravilhosa” do Porto (“Prefeitura 

dá adeus à Perimetral”, O GLOBO, 09/01/2009, p.14). 

Em setembro de 2014, quando noticiou a derrubada dos dois últimos trechos do 

elevado, marcada para novembro seguinte (“Com os dias contados”. O GLOBO, 

06/09/2014, p.15), o discurso centrado na vista voltou a ser utilizado, alegando que “na 

Praça Quinze, a paisagem já mudou. Com a demolição do elevado, quem passa por lá tem 

uma visão privilegiada da Baía de Guanabara e de prédios históricos, como o Paço 

Imperial, o Museu Histórico Nacional e o Palácio Tiradentes”. 

A retirada dos dois últimos pilares, em 10 de dezembro de 2014, selou 

definitivamente a derrubada do elevado. Ao longo do texto da reportagem, publicada no 
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dia seguinte, além de valorizar a vista privilegiada e outras vantagens paisagísticas sem o 

viaduto, o que poderia ser usado como contraponto, enfatizando os transtornos na vida de 

quem usava a Perimetral diariamente, acaba sendo amenizado com o discurso de que o 

melhor está por vir, respaldado pela declaração de um entrevistado que mora em Niteroi 

e trabalha no Rio. 

“Os transtornos têm sido grandes. Sem a Perimetral e com tantas obras, 

tenho enfrentado engarrafamento quase todos os dias. Mas, quando se 

vê essa nova paisagem e se pensa no futuro, entendo que vale a pena ter 

paciência por um tempo” (“Paisagem, enfim, livre”, O GLOBO, 

11/12/2014, p.16). 

 

Um contraponto ao enaltecimento da derrubada do elevado, tão recorrente nas 

páginas de O Globo, como mostra essa pesquisa, pode ser encontrado na “Carta aberta ao 

prefeito sobre o Porto Maravilha”49, elaborada pelo Clube de Engenharia e publicada em 

novembro de 2013. Nesse documento, o clube critica a falta de planejamento da prefeitura 

ao demolir a Perimetral sem que as vias subterrâneas estivessem prontas, o que 

demonstrou total descuido com o cidadão carioca. Além disso, a preocupação foi expressa 

em relação ao risco de “sérias complicações na mobilidade urbana da cidade que podem 

ser ocasionadas pela retirada do Elevado da Perimetral”. 

A carta também registrou o descontentamento com a arbitrariedade na tomada de 

decisões nas obras da região do Porto Maravilha, apontando “grande perplexidade” pela 

incompletude dos estudos de mobilidade da região e vias afetadas, sem considerar o 

aumento do tráfego representado pelos empreendimentos que estão sendo instalados 

naquela área, além da pendência de exigências de estudos técnicos do monitoramento. A 

falta de transparência de projetos executivos das obras de intervenção na região, 

indisponíveis para consulta e acompanhamento, também foi registrada no documento. 

3.5 Medo como política de segurança 

Como parte do projeto Porto Maravilha, em 27 de abril de 2010, O Globo noticiou 

a instalação da UPP na Providência. Reproduzindo a fala do então governador do Estado 

do Rio, Sergio Cabral, O Globo legitima que a segurança no Morro da Providência é parte 

do sucesso do projeto Porto Maravilha, daí a necessidade da intervenção com a instalação 

da UPP. Para dar ainda mais legitimidade à reportagem, O Globo também dá voz ao 

                                                             
49 Disponível em http://www.portalclubedeengenharia.org.br/info/carta-aberta-ao-prefeito-sobre-o-porto-

maravilha. Acessado em 30/09/2015 

http://www.portalclubedeengenharia.org.br/info/carta-aberta-ao-prefeito-sobre-o-porto-maravilha
http://www.portalclubedeengenharia.org.br/info/carta-aberta-ao-prefeito-sobre-o-porto-maravilha
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“estudioso” em violência urbana, o coronel da reserva da PM Milton Corrêa da Costa. 

Em sua fala, ele afirma que a iniciativa é “mais um passo dado rumo ao projeto de garantir 

a segurança durante os Jogos Olímpicos”, como se apenas importasse uma cidade sem 

violência apenas para cumprir metas estabelecidas relacionadas ao megaevento. Segundo 

a polícia, a instalação da UPP beneficiaria uma população de 600 mil pessoas, entre 

moradores da Providência, dos morros da Pedra Lisa e Moreira Pinto, além da população 

flutuante do Centro (“O desafio de chegar à Tijuca”, O GLOBO, 27/04/2010, p.12). 

Como parte da política de segurança, é possível perceber, por intermédio da 

cobertura noticiosa de O Globo, que diversas matérias enfatizam o clima de insegurança 

e vulnerabilidade da região do Porto Maravilha. No entanto, para o sociólogo Barry 

Glassner (2003), nossa percepção dos perigos tem aumentado, e não o nível real de risco. 

Ele atribui esse aumento “simulado” a pessoas e organizações (como a mídia, por 

exemplo) que obtêm benefícios com os medos coletivos. Transpondo a análise de 

Glassner para a realidade brasileira (e mais especificamente a do Rio de Janeiro), pode-

se dizer que a mídia corrobora com o governo a partir da exacerbação do sentimento de 

medo para que haja consenso no apoio à política de segurança, no caso as UPP. 

Em 16 de novembro de 2012, O Globo publica reportagem de abertura da editoria 

Rio intitulada “O medo que ronda a rodoviária”. Ao longo do texto, são citados moradores 

de rua, usuários de drogas e iluminação precária como parte dos problemas e “perigos” 

presentes no entorno da rodoviária Novo Rio. Uma matéria coordenada50 informa que o 

consórcio Porto Novo proverá intervenções urbanísticas no local, com iluminação e novas 

calçadas. Nitidamente, a reportagem que, aparentemente, apresenta os problemas, 

também traz as soluções, dando a entender que a concessão da região do Porto tenha sido 

a melhor encontrada. Não que isso seja um problema. O que falta é a crítica a respeito da 

responsabilidade da prefeitura pela área. Essa ideia fica ainda mais clara quando o 

presidente da concessionária à época, José Renato Ponte, declara que a área é muito 

importante, pois “receberá prédios que vão abrigar os árbitros e parte da mídia durante as 

Olimpíadas. O entorno da rodoviária ganhará importância ao se tornar a porta de entrada 

para a Região Portuária, após a demolição da Perimetral”.  

Com o início do processo de pacificação da região da Zona Portuária tendo sido 

em março de 2013, O Globo publicou, em 5 de março, reportagem em que relatava o dia 

                                                             
50 Matéria menor, relacionada ao assunto abordado pela matéria principal 
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à ocupação da área pela polícia. O foco da reportagem estava centrado em um busto de 

D. João VI, localizado na praça em frente ao solar do Rei. O relato se ateve em contar 

que, antes da ocupação, o busto precisou ser protegido longe da linha de tiros dos 

traficantes, 

“Nem o busto de Dom João VI escapou da violência imposta por traficantes que 

dominavam as 13 comunidades do Complexo do Caju, na Zona Portuária do Rio. Para 

evitar danos, a peça em bronze teve que ser retirada da praça – localizada ao lado do solar 

que em 1817 serviu de Casa de Banho ao Rei – e levada para o interior do imóvel. Ao 

lado, uma placa indicativa crivada de tiros justifica a precaução. Com o início do processo 

de pacificação da região, a Comlurb planeja revitalizar o espaço, transformado há 17 anos 

no Museu de Limpeza Urbana” (“Ocupação das favelas leva de volta busto de dom João 

a rua no Caju”, O GLOBO, 05/03/2013, p.12). 

Se Smith formata o processo de gentrificação nos Estados Unidos, mais 

precisamente em Nova Iorque dos anos 1970, é importante frisar que há uma diferença 

na apresentação do processo que pode variar de cidade para cidade. Em seu artigo 

publicado em “De volta à cidade” (2006), o autor analisa o que chama de diversas 

dimensões que podem ser compreendidas em termos de cinco características interligadas: 

“o novo papel do Estado, a penetração do capital financeiro; as mudanças nos níveis de 

oposição política; a dispersão geográfica; e a generalização da gentrificação setorial” 

(SMITH, 2006 p. 75). Apesar da ressalva de que estudar a evolução da gentrificação à luz 

do caso nova-iorquino seja “muito válido” (ibidem), Smith é enfático ao afirmar ser “um 

erro considerar o modelo nova-iorquino como uma espécie de paradigma, e medir o 

progresso da gentrificação em outras cidades pelos estágios que lá foram identificados” 

(ibidem, p. 74). 

Assim como Smith, Janoschka e Casgrain (2011) concordam que as pesquisas 

sobre gentrificação devem ser flexíveis o bastante, em suas variadas perspectivas, já que 

o termo gentrificação é essencial para trazer à tona a reflexão crítica sobre as políticas 

urbanas. Os autores comentam sobre as políticas neoliberais da gentrificação, com ênfase 

para a “a cumplicidade da administração pública com os atores do mercado, com o 

objetivo de aplicar a agenda neoliberal na cidade” (2011, p. 8). Em termos práticos, isto 

significa que o mercado é interpretado como a solução central dos problemas urbanos e a 

gentrificação fica “escondida como um eufemismo sob conceitos como renovação, 
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regeneração e revitalização urbana, sendo considerada um resultado político desejado e a 

imagem de um mercado imobiliário saudável” (idem).  

A exemplo de outras políticas urbanas neoliberais, a intenção fica por trás de um 

discurso positivo e de promessas ilusórias. Essas políticas se fundamentam em parcerias-

público-privadas, que se destinam à recuperação de fábricas abandonadas ou a renovação 

de centros históricos, com o objetivo de satisfazer as demandas dos consumidores das 

classes média e alta. Janoschka e Casgrain  lembram que “a gentrificação na América 

Latina se expressa de diferentes formas simbólicas, conectando-se com políticas 

neoliberais que se empenham em restaurar o patrimônio arquitetônico dos centros 

urbanos para turistas e as elites locais” (idem).  Para eles, a gentrificação é um conceito 

de luta que guarda em si, melhor que nenhum outro, o poder de revelar a dominação dos 

poderosos por trás da renovação urbana: o estado, o capital imobiliário, os bancos, a 

parceria com arquitetos-urbanistas, publicitários e, obviamente, os meios de 

comunicação” (2011, p. 14). 

Se pensarmos com esses autores, se torna mais fácil compreender a estratégia de 

destaque dado aos patrimônios históricos e culturais da região portuária do Rio, até então 

esquecidos (muitos em quase estado de perda total), em diversas reportagens publicadas, 

como a já citada, que destacou a preservação do busto de D. João VI em tiroteio na área 

do Caju. Também é importante registrar que, pela lei que rege as PPPs, o consórcio Porto 

Novo, responsável pelo Porto Maravilha, deve destinar 3% de todos os recursos na 

reforma de imóveis do patrimônio histórico e cultural, o que significa algo em torno de 

R$ 2,28 milhões. No entanto, as reportagens de O Globo que tratam da restauração de 

casarios e reforma de galpões, igrejas e centros culturais não dão destaque a essa 

informação, passando ao leitor a percepção de que há um investimento espontâneo que 

cobre integralmente as despesas de preservação e recuperação do patrimônio da região 

sem que seja, necessariamente, uma obrigação legal.  

Na reportagem de 23 de agosto de 2012, por exemplo, é citada a inauguração do 

Jardim e do Cais do Valongo, o Centro Cultural José Bonifácio e o lançamento do edital 

de licitação para reforma da Igreja de São Francisco da Prainha (uma das mais antigas do 

Rio, construída em 1696), além da transformação de diversos galpões na Gamboa e 

centros socioculturais (“Joias lapidadas, O GLOBO, 23/08/2012, p.12).  
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3.6 Fora do projeto olímpico 

Em 14 de março de 2014, O Globo publicou reportagem anunciando que a 

Prefeitura apresentaria ao COI o pedido para retirada do Porto Maravilha do rol de 

instalações olímpicas, transferindo a vila dos árbitros e de parte da mídia para Curicica51. 

No dia 18, quatro dias depois, o jornal publicou entrevista exclusiva com o prefeito sobre 

o mesmo assunto (“Olimpíada tem que servir para melhorar lugares da cidade”, O 

GLOBO, 18/03/2014, p. 12). A estratégia discursiva adotada nessa entrevista remete às 

primeiras reportagens publicadas sobre o projeto Porto Maravilha, quando a área ainda 

não havia sido licitada e, portanto, ainda não se constituía como uma realidade. Na 

ocasião, a necessidade de “revitalizar” era o eixo central da narrativa estabelecida pela 

prefeitura para justificar a intervenção local. Nessa entrevista, isso também pode ser 

claramente percebido, pois, para legitimar a importância de transferir a vila dos árbitros 

e de parte dos profissionais de mídia do Porto Maravilha, a área de Curicica é apresentada 

como “degradada”. 

A exclusão do Porto Maravilha do roteiro das Olimpíadas repercutiu como um 

contrassenso. Isso porque a candidatura da cidade às Olimpíadas não incluía a zona 

portuária como parte do projeto. Para encorpar e dar legitimidade à proposta, Paes reuniu 

arquitetos, urbanistas e representantes das associações de moradores dos bairros da região 

portuárias para convencê-los das vantagens de o Porto Maravilha abrigar algumas 

instalações olímpicas. E, em maio de 2010, o prefeito da cidade foi ao COI levando a 

proposta e pedindo que o comitê aceitasse a inclusão da região, onde estariam hospedados 

os árbitros e parte dos profissionais de mídia.  

A motivação para essa mudança foi a construção do Porto Olímpico, que, em 

2010, se tornou uma espécie de “âncora” da prefeitura para novos empreendimentos da 

região, reunindo sete edifícios com 1.300 apartamentos, sendo um deles o residencial 

mais alto da cidade, com 40 andares. Quatro anos depois, com o Porto Maravilha 

viabilizado e devidamente concedido à iniciativa privada, não importava mais à prefeitura 

manter equipamentos olímpicos no local, apesar de ser esse um dos grandes atrativos do 

apoio da sociedade civil para inclusão do Porto no projeto das Olimpíadas. As instalações 

transferidas para Curicica serão acomodadas em edifícios que serão convertidos no 

projeto Minha Casa, Minha Vida.  

                                                             
51 Bairro próximo ao Parque Olímpico, na zona oeste da cidade 



73 
 

Essa manobra usada pela prefeitura mostra que se trata de uma questão vinculada 

diretamente ao interesse do capital, mais especificamente à especulação imobiliária, como 

declarado pelo prefeito Eduardo Paes, em 18 de março de 2014: “De 2010 para cá, nós 

conseguimos fechar a operação do Porto, vender todos os Cepacs e pagar todas as obras 

necessárias daquela PPP. E hoje é o lugar da cidade onde mais tem especulação 

imobiliária, mais do que a Barra” (ibidem). Só não foi noticiado, em nenhuma reportagem 

que trata dos Cepacs, que os recursos financeiros para a realização das obras do Porto 

Maravilha são provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (ou seja, 

dinheiro dos trabalhadores) e dos ganhos que serão obtidos pela Caixa (agente operador 

do FGTS), com a venda dos Cepac e terrenos públicos para empreendedores imobiliários. 

Com a orientação de políticas públicas a partir da lógica do capital, o componente 

habitacional foi prejudicado. Mais, o que normalmente acontece por iniciativa do próprio 

mercado imobiliário acabou sendo implementado pela prefeitura na forma de incentivos 

para o uso habitacional, privilegiando a produção de habitação para a classe média, com 

benefícios fiscais para construir lucrativos empreendimentos no Porto Maravilha, 

apoiados pela disponibilização dos terrenos públicos da União. 

Uma série de declarações de representantes do poder público e de entidades de 

classe corroboram para o entendimento de que o projeto Porto Maravilha (e, numa 

perspectiva mais ampla, o próprio projeto da cidade do Rio para as Olimpíadas) obedece 

à lógica do capital e do desenvolvimento local voltado para o consumo e não para o 

privilégio de benefícios para os cidadãos. Outro exemplo pode ser apreendido em 

declaração do presidente da Associação Comercial do Rio, Antenor Barros Leal: 

Em um trecho que resta da Perimetral eu vi, ao lado, um imóvel 

degradado com placa de aluga-se. O que percebemos é uma onda de 

otimismo em relação ao lugar. Estamos vendo a compra de pontos, de 

imóveis, o surgimento de novos restaurantes. As pessoas estão se 

preparando para que a área volte a pertencer à cidade. Não tenho dúvida 

de que o projeto é bom e que o comércio vai lucrar com isso. (“Com os 

dias contados”, O GLOBO, 06/09/2014, p.16). 

 

Com o anúncio da prefeitura de que o Porto Maravilha estava fora do projeto 

olímpico, as obras do Porto Olímpico foram paralisadas no Santo Cristo. Assim, um dos 

grandes atrativos vendidos pela prefeitura para a “revitalização” da área deixou de existir, 

pois, sem o empreendimento, a iniciativa de criar maior fluxo de pessoas a partir da 
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construção de mais unidades residenciais perdeu força. Ou seja, o Porto Maravilha estava 

ficando eminentemente comercial.  

Na tentativa de desfazer o que poderia vir a ser um problema, a prefeitura, em 

mais uma manobra na legislação, aprovou em julho de 2014, uma série de isenções fiscais 

para empreendimentos residenciais na área do Porto Maravilha. Reunidas na Lei 5.78052, 

as isenções incluem isenção de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, além do ITBI (Imposto 

de Transmissão de Bens Imóveis), pago na venda de terrenos e construções. Mesmo 

assim, segundo a CDURP, até dezembro de 2014, havia 65 projetos residenciais 

licenciados, sendo apenas um deles de cunho privado. Os outros 64 são de interesse social, 

inseridos no Programa Minha Casa, Minha Vida, o que demonstra falta de interesse 

privado em investir em projetos para moradia. Como forma de estimular ainda mais o 

investimento nesse segmento, além dos benefícios e isenções oferecidos, Paes conseguiu 

aprovar, em outubro de 2014, um pacote de medidas para reforçar essas vantagens, 

incluindo a redução de exigências para construção de moradias, como, por exemplo, a 

retirada do cálculo da Área Total Edificável (ATE) de varandas e espaços comuns e o fim 

da exigência de construção de apartamentos para zeladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Mais informações em http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/legislacao/decretos/d39680.pdf 

http://www.portomaravilha.com.br/conteudo/legislacao/decretos/d39680.pdf
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Capítulo 4: Mídia e produção de consenso no Porto Maravilha 

Os usos e abusos da cidade, diante de arbitrariedades cometidas pela 

administração municipal como vimos no capítulo 2, nos deixa uma questão que conduz à 

reflexão de como, numa cidade com uma população estimada53 em 6.476.631 habitantes, 

é possível que haja complacência e apoio aos gastos da prefeitura em um projeto como o 

das Olimpíadas? E mais, uma vez que já não faz parte do projeto olímpico (mas consumirá 

a maior parcela do orçamento para as Olimpíadas), como não há questionamentos a 

respeito das altas cifras investidas no Porto Maravilha, tanto em obras quanto em 

segmentos bem menos relevantes do ponto de vista da administração pública, como 

publicidade e propaganda? 

Para termos uma rápida noção do que dizem os números, o portal Rio 

Transparente54, da Controladoria Geral do Município, informa que, apenas em 2015, o 

gasto da prefeitura do Rio com publicidade, propaganda e comunicação social foi de R$ 

107,2 milhões. Esse valor foi 8% maior, em valores reais, em relação ao ano anterior. 

Vender a imagem da cidade utilizando-se de publicidade como ferramenta corresponde 

ao novo modelo de gestão urbana privilegia a autopromoção para atrair investimentos, 

em detrimento de o poder público voltar sua atenção a uma boa prestação de serviços ao 

cidadão.  

A compreensão a respeito da associação entre o que está sendo vendido pela 

publicidade custeada pela prefeitura e as Olimpíadas se dá com foco no que Paes nomeia 

como “legado”. No início de 2015, a prefeitura abriu licitação para contratação de três 

agências de publicidade com o objetivo de gerir a divulgação de suas ações, com gastos 

previstos de R$ 150 milhões por ano. Na concorrência, as participantes tinham que 

apresentar peças publicitárias capazes de convencer a população carioca de que as obras 

para as Olimpíadas estão no prazo e que têm mais investimento privado do que dinheiro 

público. 

Ao voltar a atenção ao foco da nossa pesquisa, do montante investido no período 

de 2009 a 2014, os gastos específicos na Infoglobo Comunicações e Participações S.A.55, 

que reúne os jornais O Globo, Extra e Expresso, em 2009, foi de R$ 3.204,50, sendo o 

                                                             
53 http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330455 
5454 www. http://riotransparente.rio.rj.gov.br/dados 
55 Dados da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, disponíveis em www. 

http://riotransparente.rio.rj.gov.br/dados 
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mesmo valor de R$ 640,90 oriundo de cada um dos órgãos municipais: Riofilme, 

Fundação Planetário, Previ-Rio, Secretaria Municipal de Habitação e Secretaria 

Municipal de Obras. É importante contextualizar que esse ano foi o primeiro de Paes à 

frente da gestão do município e que apenas em outubro a candidatura da cidade às 

Olimpíadas foi confirmada. 

Em 2010, os valores subiram 1.258%, para R$ 40.312,90, sendo 90,55% (R$ 

36.504,00) do total advindos de peças da Casa Civil, ou seja, assuntos institucionais do 

governo municipal. No ano seguinte, o total pago de publicidade para Infoglobo caiu para 

R$ 6.537,34, sendo R$ 2.129,84, ou 32,7%, relativos à Riotur. 

Em 2012, ano da candidatura à reeleição de Eduardo Paes à prefeitura, os gastos 

com publicidade apenas nos veículos da Infoglobo saltaram para R$ 4.312.042,26, um 

aumento de 65.960% em relação ao ano anterior. Em 2013, esse valor subiu um pouco 

mais, indo para R$ 4.770.702,60 ou 11% a mais do que em 2012. Nesse valor, 54,5% 

corresponderam à publicidade da Secretaria Municipal de Saúde (R$ 2,6 milhões) e 

29,4% (R$ 1.404.091,22) foram relativos à Riotur para promoção e venda do produto 

turístico. Em 2014, a participação da Riotur no planejamento de publicidade cresceu ainda 

mais, atingindo 52,5% do total investido (R$ 3.717.261,34). Mesmo o valor total gasto 

em publicidade sendo menor do que o do ano anterior, é importante destacar que o 

montante destinado à Riotur cresceu cerca de 28%, saltando para R$ 1.952.142,56 em 

2014. 

Nessa rápida análise de números, chama a atenção a grande concentração de 

despesas na Riotur, cuja maior parte está destinada à promoção e venda do “produto” Rio 

de Janeiro. Vender o turismo da cidade em um jornal de circulação local parece 

anacrônico, uma vez que, pela lógica, essa promoção deveria acontecer em cidades com 

potencial de emitir turistas para a cidade e não para destacar positivamente características 

que, a priori, os moradores da cidade (e leitores do jornal) já têm conhecimento. Dessa 

forma, é possível pensar com Vainer (2000) a respeito de que, ao ser  

(...) transformada em coisa a ser vendida e comprada, tal como a 

constrói o discurso do planejamento estratégico, a cidade não é apenas 

uma mercadoria, mas também, e sobretudo, uma mercadoria de luxo, 

destinada a um grupo de elite de potenciais compradores: capital 

internacional, visitantes e usuários solváveis. (VAINER, 2000, p.83) 
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Vainer nos auxilia a pensar também como é possível construir, política e 

intelectualmente, as condições de legitimação de um projeto de encolhimento tão radical 

do espaço público, de subordinação do poder público às exigências do capital. Para ele, 

talvez nada seja mais “consistente e reiteradamente enfatizado” que a necessidade do 

consenso. “Sem consenso não há qualquer possibilidade de estratégias vitoriosas. O plano 

estratégico supõe, exige, depende de que a cidade esteja unificada, toda, sem brechas, em 

torno ao projeto”. (VAINER, 2000, p.91). 

Ainda sobre a construção de consenso, Vainer, citando Castells e Borja, nos oferece 

uma outra perspectiva, que também pode ser observada nos dias atuais no Rio de Janeiro. 

A passagem do estágio de cidade-empresa, como se fosse uma etapa inicial do processo 

privatizante da cidade, é substituída pela cidade-pátria, fundamental na criação de 

consenso e coesão dos cidadãos em torno da paz social da cidade. Para que esse 

sentimento de coesão se torne permanente, cria-se um sentimento de patriotismo da 

cidade.  

"Cabe ainda ao governo local a promoção interna à cidade para dotar 

seus habitantes de 'patriotismo cívico', de sentido de pertencimento, de 

vontade coletiva de participação e de confiança e crença no futuro da 

urbe. Esta promoção interna deve apoiar-se em obras e serviços 

visíveis, tanto os que têm um caráter monumental e simbólico como os 

dirigidos a melhorar a qualidade dos espaços públicos e o bem-estar da 

população" (CASTELLS & BORJA apud VAINER, 2000, p. 94) 

 

4.1 Imaginário social e construção de consensos  

Para melhor compreender como são construídos os consensos – e, em especial, como 

isso se dá por intermédio da mídia –, é imperativo entender que esse mecanismo atua no 

imaginário social. Usando a definição de Dênis de Moraes, o imaginário social é 

composto por “um conjunto de relações imagéticas que atuam como memória afetiva de 

uma cultura, um substrato ideológico mantido pela comunidade” (2009, p.29). Ele 

permite atingir as aspirações, os medos e as esperanças da sociedade. 

Um bom exemplo pode ser extraído do que observamos ao longo dessa pesquisa em 

relação aos elementos produtores de consenso estabelecidos pelo jornal O Globo em 

relação à imagem do Porto Maravilha. Nas 264 reportagens analisadas, ao longo dos seis 

anos, algumas categorias foram observadas com certa recorrência, como “mobilidade”, 
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“legado econômico/investimentos” e “locais com valor histórico e cultural”. Falaremos 

detalhadamente dessas categorias mais adiante. 

Ao abordar o imaginário social, Moraes resgata a ideologia, presente no pensamento 

do filósofo italiano Antonio Gramsci. Para Gramsci, toda fala é portadora de uma 

ideologia, que expressa uma visão de mundo e contribui para organizar a cultura de uma 

determinada maneira. Toda fala é a fala de um sujeito. Toda forma de comunicação é, 

essencialmente, uma forma de organização da cultura. E toda fala, “toda linguagem traz 

em si os elementos de uma concepção de mundo e de uma cultura, inclusive na mais 

simples manifestação intelectual qualquer” (GRAMSCI, 1999, p.93). Daí, é possível 

refletir a respeito de que a moldagem do imaginário social se dá a partir da linguagem, 

“evidenciada nos atos sociais e derivadas das formas de apropriação dos símbolos e da 

consciência e compreensão crítica da existência social, em todas as suas nuanças e 

complexidades” (MORAES, 2009, p.32).  

Sendo a mídia talvez a mais forte das instituições hegemônicas, e um dos chamados 

aparelhos privados de hegemonia, é importante não perder de vista de que se trata de uma 

entidade responsável pela organização de uma visão de mundo, que contará a história a 

partir da sua própria perspectiva. Ao contrário do uso da força e da imposição da visão de 

mundo, a liderança intelectual e moral de um grupo sobre outro grupo caracteriza a 

hegemonia. Assim, esse grupo consegue difundir seus valores e ideias para outros grupos, 

pelo consenso e persuasão, o que faz com que haja adesão espontânea. Ou em melhor 

definição, “hegemonia é a capacidade de um grupo social determinar o sentido da 

realidade, exercer sua liderança intelectual e moral sobre o conjunto da sociedade” 

(COUTINHO, 2014, p. 41).  

Pela persuasão, uma classe se torna dirigente, não dominante. Pensando sob esse 

aspecto, é possível entender os mecanismos utilizados pela mídia para difundir e 

conquistar adesão a suas ideias e valores, ajudando a construir, assim, o imaginário social. 

A disseminação como algo dado, de forma natural, e inquestionável é parte do trabalho 

desenvolvido pela hegemonia, que naturaliza a história e as relações sociais, fazendo com 

que os dominados acreditem que não são donos da sua própria história. Dessa maneira, 

no que diz respeito à mídia, estereótipos são construídos, pré-conceitos são amalgamados, 

dando a percepção de que o mundo é do jeito que o conhecemos, e que não temos o poder 

de mudá-lo.   
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4.2 Estratégias midiáticas e construção do consenso 

Os meios de comunicação de massa fazem parte do conjunto de instituições da 

sociedade civil (escola, entidades de classe, sindicatos, igreja, partidos políticos), campo 

privilegiado de intensas disputas de sentido e visões de mundo que vão influenciar 

decisivamente na definição da liderança ideológica e cultural de um bloco histórico num 

dado contexto.  

No conceito de hegemonia de Gramsci, sociedade civil e sociedade política formam 

o Estado em sentido amplo, mas enquanto a segunda cumpre a função de atuar como 

aparelho coercitivo, "através do qual a classe dominante detém o monopólio legal da 

repressão e violência" (MORAES, 2009, p. 37), é na dimensão da sociedade civil que são 

travadas as batalhas pela conquista do consenso, que podem inclusive alterar o equilíbrio 

das forças no poder, dependendo do contexto histórico. 

Interessante notar, na perspectiva gramsciana, que a força econômica ou militar dos 

grupos dominantes não exerce um papel exclusivo para obtenção de consensos. Ao 

contrário, as estratégias de argumentação e persuasão são um fator decisivo para o 

exercício da hegemonia de modo a manter controlados grupos tão heterogêneos na 

sociedade. A incorporação de pontos de vista dos dominados também está incluída neste 

processo não para alterar o status quo, mas para reforçar os consensos já estabelecidos.  

As instituições da sociedade civil, onde se inserem as organizações midiáticas, 

representam, para Gramsci, os aparelhos privados de hegemonia. Embora relativamente 

autônomos em relação ao Estado, acabam atuando nas cercanias do poder, sendo 

"sustentáculos de suas ideias e difusores do senso comum fixado pelo bloco de classes 

hegemônico e dirigente" (MORAES, 2009, p. 40). Neste sentido, o discurso midiático 

tem por funções apagar a pluralidade conflituosa da sociedade, "fazendo com que as 

divisões e as diferenças apareçam como simples diversidade das condições de vida de 

cada um" (Chauí, apud MORAES, 2009, p. 30). O pensamento das massas é construído, 

em alguma medida, a partir dessas narrativas permanentemente elaboradas, criando e 

recriando valores e significações. 

O sentido de coesão social encontra na ideia de "patriotismo cívico" um forte 

simbolismo, classificando, consequentemente, de "antipatrióticas" atitudes de quem se 

opõe ao projeto olímpico. As narrativas midiáticas exercem um papel central na produção 

desse tipo de consenso de modo que "os megaeventos esportivos conseguem promover o 
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discurso consensualista de maneira tão radical que a simples ideia de uma ação ou 

omissão passível de criar eventual obstáculo à sua realização é posta como inaceitável" 

(OLIVEIRA e VAINER, 2014, p. 98).     

 A reprodução de padrões internacionais na "revitalização" da cidade, que passa a 

ter aparência e estrutura muito semelhantes comparativamente com outras metrópoles que 

passaram por processos de gentrificação, coexiste, no caso do Rio de Janeiro, com um 

tipo de memorialismo arquitetônico reivindicado pelos empreendedores urbanos. Assim, 

no Porto Maravilha, foi criado um ambiente propício ao lazer, consumo e entretenimento, 

desenvolvido, especialmente, a partir de construções como o Museu do Amanhã e o 

Museu de Arte do Rio (MAR). O discurso em torno desses empreendimentos, por 

exemplo, sustenta a ideia de vanguarda, futuro, modernidade. A escolha do arquiteto 

espanhol Santiago Calatrava, responsável por diversas obras em cidades que adotam o 

padrão de empreendedorismo urbano como orientação de gestão pública, para pensar o 

projeto do Museu do Amanhã traduz esse pensamento. 

Sempre respaldado pela mídia, esse discurso de vanguarda e modernidade pode ser 

encontrado, recorrentemente, em O Globo durante a pesquisa: 

O Museu do Amanhã não será apenas um espaço de exposição. Por 

meio de audiovisuais, instalações interativas e jogos, o visitante poderá 

examinar o passado, entender as tendências da atualidade e simular 

futuros possíveis para a humanidade nos próximos 50 anos” (“O Porto 

do futuro - como será o Amanhã”, O GLOBO, 05/10/2014, p. 42). 

 

No caso do MAR, o tratamento ao museu era o de que a cidade ganhava um presente 

com a inauguração do museu no dia do aniversário do Rio. “O Museu de Arte do Rio 

(MAR) abrirá as portas hoje, transformando-se no primeiro ícone da revitalização da zona 

portuária a ficar pronto” (“MAR, um presente no aniversário da cidade”, O GLOBO, 

01/03/2013, p. 23). 

Características desse memorialismo arquitetônico também estão presentes na 

"redescoberta do perdido num passado idealizado pela reelaboração de um mito de origem 

compatível com o turismo e a especulação imobiliária" (PAIVA e SODRÉ, 2004, p. 85). 

A transformação do Cais do Valongo, por onde desembarcaram milhares de escravos 

vindos da África entre os séculos XVIII e meados do XIX, em "monumento a céu aberto" 

na Zona Portuária, bem como a descoberta do piso original da antiga Avenida Central, 

hoje Rio Branco, no centro financeiro da cidade, parecem resgatar exatamente esse mito 
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de origem ou o conceito de "patrimônio cultural", de Henri-Pierre Jeudy, citado por Paiva 

e Sodré, por meio do qual "a sociedade toma a si mesma como espelho, fazendo de seus 

lugares e seus monumentos uma espécie de reflexo inteligível de sua história e de sua 

cultura" (2004, p. 95). 

Em O Globo, essa ideia de memória pôde ser encontrada em algumas edições: 

“Transformada num grande canteiro de obras, a Zona Portuária do Rio 

se tornou um valioso campo de arqueologia urbana. (...) Até agora 

foram recolhidos – ou apenas registrados – pedaços de cerâmica, 

cachimbo, ossos de animais, moedas, pulseiras, colares, resquícios de 

muralhas e outros vestígios que revelam um pouco da história da 

ocupação da cidade nos séculos XVIII e XIX” (“O tesouro do Porto”, 

O GLOBO, 03/06/2012, p. 35) 

 

“Pulseiras, cachimbos, miçangas, amuletos e outros milhares de objetos 

usados por escravos africanos que desembarcaram no Rio entre os 

séculos XVII e XIX – peças que compõem um dos maiores e mais ricos 

acervos arqueológicos da cultura negra no país – vão fazer parte de uma 

mostra permanente do Centro Cultural José Bonifácio, um casarão de 

1877 localizado na Gamboa” (“História recuperada”, O GLOBO, 

16/07/2013, p. 8) 

 

 “Cariocas e turistas que planejam caminhar pelo Centro do Rio neste 

fim de semana já podem incluir mais um ponto de visitação no roteiro: 

a igreja de São Francisco da Prainha, na Saúde, na Zona Portuária. Em 

restauração desde setembro passado dentro do projeto Porto Maravilha 

Cultural, a igreja do século XVIII, que estava com risco de 

desabamento, reabriu as portas após uma década fechada” (“Igreja 

barroca na Saúde reabre portas”, O GLOBO, 20/06/2014, p. 16) 

 

4.3 Sobre categorias capazes de produzir consenso 

Sabemos que a atividade jornalística, como nos apresenta Charaudeau (2013), não 

reflete a realidade, mas constrói um discurso a respeito dela. Afinal, “se são um espelho, 

não são mais do que um espelho deformante, ou mais ainda, são vários espelhos 

deformantes ao mesmo tempo que mostram, cada um à sua maneira, um fragmento 

amplificado, simplificado, estereotipado do mundo” (CHARAUDEAU, 2013, p.20). 

Seguindo esse raciocínio, o que se noticia, ou seja, o acontecimento, é sempre construído. 

“Nunca é transmitido tal e qual à instância de recepção” (ibidem, p. 95), pois ele nunca 

passa do sujeito de enunciação ao de recepção de forma bruta.  

Partindo do pensamento de Berger e Luckmann (2013), a partir da aplicação da 

sociologia do conhecimento aos estudos de jornalismo, é possível observar como a mídia 
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constrói socialmente a realidade. Isso é possível em função da utilização da tipificação 

das rotinas de produção. Nessa perspectiva, o jornalismo reúne elementos da realidade, 

conferindo-lhes os sentidos mais distintos, isentando-se de qualquer função capaz de 

manipular os fatos, utilizando-se de critérios de noticiabilidade que garantem 

legitimidade ao discurso. 

Sendo o propósito da informação midiática a de relatar o que ocorre no espaço 

público, alguns critérios tomam as rédeas do processo de construção da notícia. O 

principal deles é o valor-notícia, que se configura quando “um acontecimento ou assunto 

é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser 

transformado em matéria noticiável” (TRAQUINA, 2005, p.63). Ou ainda, de acordo com 

Charaudeau, a construção da notícia “tratará a informação de acordo com certos modos 

discursivos em função dos dispositivos pelos quais ele (o jornalista, sujeito informante) 

passa” (2013, p. 129). 

O valor-notícia está ligado diretamente ao filtro dado à realidade capturada. Esse 

filtro se relaciona a diversos aspectos, mormente à lógica econômica a que a mídia 

hegemônica, no caso desse trabalho o jornal O Globo, está submetida.  

Sendo assim, de acordo com Charaudeau, para que o acontecimento exista é 

necessário nomeá-lo. “O acontecimento não significa em si. O acontecimento só significa 

enquanto acontecimento em um discurso” (2013, p. 131), o que, segundo ele, 

convencionou-se chamar de notícia, ou seja, “um conjunto de informações relacionado a 

um espaço temático, tendo caráter de novidade, proveniente de uma determinada fonte e 

podendo ser diversamente tratado” (ibidem, p. 132).  

Mas, diante de tantos acontecimentos no mundo, a escolha pelo que deverá ser 

noticiado segue alguns critérios que definirão o que será descartado e o que será notícia. 

Esses critérios reúnem características como proximidade do leitor (em termos geográficos 

e culturais), relevância (impactam diretamente na vida da sociedade), tempo (a atualidade 

do assunto), novidade, inesperado (que surpreende), bem como o escândalo, a infração. 

Ou ainda, usando a definição Wolf (2012), a noticiabilidade é “o conjunto de elementos 

por meio dos quais o aparato informativo controla e administra a quantidade e o tipo de 

acontecimentos que servirão de base para a seleção de notícias” (2012, p. 202). 

No entanto, na rotina de produção jornalística, ou newsmaking, um outro critério 

deve ser levado em conta. Ele nos ajuda a entender condutas da cobertura jornalística. 
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Pensando com Robert Darnton (1990), é importante entender a existência de uma variável 

presente na decisão do que publicar: a aprovação do anunciante. Para ele, às questões 

diárias do editor sobre se o que há de novo no mundo “cabe” no seu jornal e nas 

concepções culturais dos leitores se soma mais uma: se cabe no investimento dos 

anunciantes. O sentido dos textos jornalísticos estaria, dessa forma, ligado diretamente a 

um vínculo entre os donos dos jornais e o poder econômico e político e no teor do que é 

publicado. 

Sendo os veículos tradicionais de comunicação empresas, portanto 

comprometidas com o lucro, há de se poder definir o comprometimento com os interesses 

dos grandes anunciantes como uma espécie de um novo valor-notícia, haja visto ter esse 

aspecto se transformado em um critério capaz de nortear a noticiabilidade, 

independentemente da relevância de determinado acontecimento. 

Especificamente sobre nossa pesquisa, é possível identificar uma predisposição, 

nas reportagens analisadas sob a chave de pesquisa “porto maravilha”, em buscar vieses 

positivos acerca do projeto de “revitalização” da zona portuária do Rio. Tanto que, ao 

longo dos seis anos de material pesquisado, não foi encontrada reportagem que associasse 

conflitos de remoção de moradores das comunidades da região portuária com a expressão 

“porto maravilha”, por exemplo.  

Do ponto de vista metodológico, analisamos as narrativas produzidas por O Globo 

sob a luz das reflexões de Spink e Medrado (2000), objetivando situar a perspectiva 

linguística da Psicologia Social, pautando a análise discursiva na linguagem em uso. 

Assim, utilizaremos trechos das reportagens produzidas pelo jornal sem a pretensão de 

fazer uma análise textual, mas tomando como inspiração as práticas discursivas que 

implicam ações, seleções, escolhas, linguagens e contextos para produzir sentidos. 

Para os autores, diferentes estruturas de poder têm seus discursos. A mídia, como 

instância de poder, “assume um papel fundamental na compreensão da produção de 

sentidos, seja porque é pervasiva no mundo contemporâneo, seja porque confere uma 

visibilidade sem precedentes aos acontecimentos” (SPINK e MEDRADO, 2000, p. 57).  

A análise do material pesquisado seguiu, após a seleção das reportagens, uma rotina 

de leitura e identificação de posicionamentos e argumentos centrais dos textos. A partir 

daí, selecionamos termos e expressões, que podem ser denominados “categorias”, por 
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serem identificados com recorrência, denotando o uso dessas palavras e ideias como 

instrumento produtor de consenso acerca da imagem que se quer construir sobre o projeto 

Porto Maravilha. Foram elas: mobilidade, legado econômico/investimentos, valor 

histórico e cultural e segurança pública, cuja participação quantitativa está expressa no 

Quadro 1. 

A primeira categoria, “mobilidade”, representou, ao longo dos seis anos, foi 

encontrada em 75 das 264 matérias analisadas, o que corresponde a 28,4% do total. Já a 

segunda, “legado econômico/investimentos”, ocupou 55 das 264 matérias, ou 20,8% do 

noticiário pesquisado. A categoria “valor histórico e cultural” foi registrada em 20 

reportagens, ou 7,5% do total, enquanto que “segurança pública” atendeu por 8 

reportagens, ou 3% das matérias totais analisadas. 

 

QUADRO 1 

QUANTIFICAÇÃO GERAL DE REPORTAGENS 

Ano 
Número de 

reportagens 
Mobilidade 

Legado 

econômico/ 

investimentos 

Valor 

histórico e 

cultural 

Segurança 

pública 

2009 18 5 27,7% 5 27,7% 0 0% 2 11,1% 

2010 48 5 10,4% 14 29,2% 0 0% 0 0% 

2011 19 2 10,5% 8 42,1% 3 15,7% 1 5,3% 

2012 66 18 27,3% 8 12,1% 5 7,6% 4 6,1% 

2013 65 29 44,6% 9 13,8% 4 6,2% 1 1,5% 

2014 48 16 33,3% 11 22,9% 8 16,7% 0 0% 

TOTAL 264 75 28,4% 55 20,8% 20 7,5% 8 3% 

 

4.3.1 Mobilidade 

Das 264 reportagens analisadas, ao longo dos seis anos de nossa pesquisa, 75 diziam 

respeito à mobilidade, seja em associação aos transtornos causados pela derrubada da 

Perimetral, seja pela implantação do VLT. Isso representa 28,4% do total de matérias 

analisadas (QUADRO 2). 

Ao analisarmos o material institucional divulgado pela prefeitura, em especial a 

apresentação do prefeito Paes no TED56, compreendemos que o assunto “mobilidade” é 

central no discurso do governo. Tanto que o segundo mandamento elencado entre Os 

                                                             
56 Ver Capítulo 3, Subcacpítulo 3.3 
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quatro mandamentos das cidades, expostos por Paes, está relacionado ao fato de que uma 

cidade do futuro é uma cidade que se preocupe com mobilidade e integração das pessoas. 

E a centralidade desse assunto no noticiário de O Globo relativo ao Porto Maravilha 

denota a parcialidade em “vender” as ideias do poder público sem questionamentos 

críticos, especialmente porque as reportagens, como veremos exemplos a seguir, são 

basicamente de caráter positivo em relação às medidas da prefeitura para as soluções de 

mobilidade. 

 

QUADRO 2 

QUANTIFICAÇÃO DE MATÉRIAS POR CATEGORIA – MOBILIDADE 

Ano Número de reportagens Mobilidade 

2009 18 5 27,7% 

2010 48 5 10,4% 

2011 19 2 10,5% 

2012 66 18 27,3% 

2013 65 29 44,6% 

2014 48 16 33,3% 

TOTAL 264 75 28,4% 

 

Em 2 de setembro de 2009, por exemplo, uma reportagem tratando do fechamento 

da Rio Branco para carros tem como destaque uma foto mostrando engarrafamento e 

pessoas se espremendo para atravessar a rua. A referida matéria faz comparações com a 

nova iorquina Times Square, fechada ao tráfego, numa referência clara ao apoio à ideia 

de que o fechamento da avenida “alçará” o Rio ao status equivalente à famosa cidade 

norteamericana. 

“A inspiração para o projeto de transformar a Rio Branco num parque 

surgiu em experiências realizadas no exterior, segundo o secretário 

Sergio Dias. Uma delas, o projeto do prefeito de Nova York, Michael 

Bloomberg, que em maio determinou o fechamento ao tráfego da 

Broadway entre as ruas 42 e 47 e entre as ruas 33 e 35, em Manhattan” 

(“Rio Branco será só de pedestres”, O GLOBO, 2/9/2009, p. 13) 

A derrubada da Perimetral também foi um assunto abordado com frequência nas 

matérias analisadas dentro da categoria “mobilidade”, sob o argumento de reestruturação 

e reurbanização da região portuária. Em 26 de junho de 2009, ao lado da reportagem sobre 

prédios e hotéis no Porto (“Porto poderá ter prédio com hotel e escritórios”, O GLOBO, 

26/6/2009, p. 18), o recurso “Opinião”, pelo qual o jornal emite o que pensa a respeito de 
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determinado assunto, traz clareza em relação à prioridade da derrubada do elevado. E que 

mesmo com as “compreensíveis preocupações com as alternativas de tráfego a serem 

implementadas(...) a engenharia tem condições de encontrar e executar a solução do 

problema” (idem). 

Em 2011, o assunto “mobilidade” deu início a uma espécie de campanha pela 

derrubada da Perimetral. Em novembro, O Globo publicou reportagem expondo as 

desvantagens do elevado, sob o título “A história do viaduto mais odiado do Rio” 

(27/11/2011, p.26). Na matéria, o enfoque estava em “descortinar a beleza do Centro sem 

a cinzenta Perimetral”.  

“Monstrengo arquitetônico, trambolho cinza e escuro, aberração, 

estraga-paisagem, mal estético – a lista de adjetivos nada lisonjeiros que 

cercam o Elevado da Perimetral é extensa. E não à toa. Construído em 

nome da modernidade nos anos 50, com a promessa de ligar a área da 

Praça Quinze ao Caju, sem comprometer o trânsito do Centro, o viaduto 

acumula vários pecados que acabaram tornando-o uma espécie de 

‘estrutura non-grata’ na cidade” (idem)   

Em 2012, foram publicadas 18 reportagens sobre mobilidade, correspondendo a 

27% do total. Dois fatores impactaram nesse aspecto: a intensificação das obras na região 

do Porto Maravilha, causando transtorno à vida das pessoas para chegar e transitar pela 

área e entorno, e a derrubada da Perimetral, em outubro desse mesmo ano, com a 

demolição de uma das duas rampas de acesso.  

Mesmo com um cenário caótico para quem transita pela região, O Globo 

desenvolveu duas abordagens para falar dos problemas no trânsito. A primeira, a de 

justificar que os transtornos seriam “um mal necessário”, a exemplo de reportagens como 

a que anunciava o VLT como a solução para todos os problemas: 

“(...) o VLT do Rio será o primeiro do mundo projetado totalmente sem 

catenárias (cabos para captar energia elétrica em fios suspensos). (...) 

os bondes recarregarão em dois processos: pela fricção quando reduzem 

a velocidade na proximidade das estações e em capacitores ativados ao 

pararem no ponto” (“Pegando o bonde do futuro”, O GLOBO, 

28/11/2012, p. 12).  

A segunda abordagem encontrada baseou-se em associar que a derrubada da 

Perimetral resolveria boa parte dos problemas de mobilidade, destacando características 

negativas do elevado e falando positivamente das opções de substituição: 

“Os 144 mil motoristas que usam diariamente o Elevado da Perimetral 

e a Avenida Rodrigues Alves terão que se acostumar, a partir de abril 

de 2013, com rotas alternativas de acesso ao Centro e à Zona Sul pela 
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Zona Portuária. (...) É certo que as obras vão piorar o trânsito. Mas é 

preciso compreensão, pois não há outra forma de fazer o trabalho” (“O 

começo do fim”, O GLOBO, 11/11/2012, p. 29) 

Em 2013, o número de matérias vinculadas à categoria “mobilidade” foi ainda 

maior. Das 29 reportagens, 13 trataram da nova etapa de demolição da Perimetral. Além 

de matérias consideradas de “serviço”, com explicações e orientações para a população a 

respeito de fechamento de ruas, de desvio de trânsito e outros detalhes, foi reforçado o 

discurso a respeito das vantagens da instalação do VLT: 

“O sistema de bondes que a prefeitura quer ver operando no Centro do 

Rio antes dos Jogos Olímpicos de 2016 tem potencial para gerar uma 

economia de até R$ 410 milhões ao ano para o bolso dos cariocas e para 

os cofres públicos. (...) Com menos ônibus e carros nas ruas, a redução 

das emissões de gás carbônico pelo escapamento dos veículos também 

foi calculada e chegaria a R$ 3,5 milhões ao ano” (“VLT pode gerar 

economia de até R$ 410 milhões ao ano no Rio”, O GLOBO, 6/1/2013, 

p. 30) 

 

No último ano analisado, 2014, o uso da mobilidade como produtor de consenso 

permaneceu na mesma linha de anos anteriores, responsável por 16 reportagens no 

período, ou 33%. Como exemplos, uma reportagem traz o respaldo de um especialista, 

cujo trecho da entrevista está abaixo, para a derrubada da Perimetral e a implantação do 

VLT: 

“O VLT vai ser o maior legado do projeto, e foi concebido na ocasião 

da candidatura para sediar os Jogos Olímpicos, por Jorge Wilheim (líder 

do consórcio que elaborou os estudos para as estações do trem de alta 

velocidade). Ele fala sobre isso no artigo dele. O VLT na verdade é um 

bonde. Pega-se o veículo na altura da calçada, senta-se 

confortavelmente e passa-se pelas áreas históricas olhando os 

patrimônios do Rio, naturais e arquitetônicos” (“Derrubada da 

Perimetral e VLT são acertos, garante urbanista”, O GLOBO, 

29/9/2014, p.8). 

  

Outro exemplo é a reportagem que relata o “alívio” de não se ter mais o elevado de 

pé: 

“Com o fim definitivo da Perimetral, é a hora de a frente marítima da 

Praça Quinze e da Região Portuária aparecer. (...) Prédios históricos e 

belos já podem ser apreciados, não importa se o admirador está na Baía 

de Guanabara ou em terra firme. Agora, o trabalho de mudança de 

paisagem se concentra na construção de um passeio público, com três 

quilômetros de áreas verdes e de lazer, da Praça Quinze ao Armazém 

Oito (“Paisagem, enfim, livre”, O GLOBO, 11/12/2014, p.16). 
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4.3.2 Legado econômico/investimentos 

De maneira bem recorrente, é possível observarmos o uso do discurso a respeito do 

legado econômico e do volume de investimentos realizados no projeto Porto Maravilha 

como aspectos positivos a serem valorizados na atual gestão da cidade. Talvez por isso, 

55, ou 20,8%, das 264 reportagens pesquisadas correspondam a essa categoria 

(QUADRO 3).  

As comparações com os legados de Barcelona57 e Londres, por exemplo, procuram 

resgatar uma memória de benfeitorias promovidas pelos governos dessas cidades talvez 

para respaldar as intervenções urbanísticas impressas pela prefeitura no Rio. Ao ressaltar 

apenas as características consideradas positivas do ponto de vista urbanístico, o discurso 

hegemônico da prefeitura acaba sendo reforçado pelo noticiário de O Globo, que, como 

veremos a seguir, produziu um noticiário voltado para as transformações do espaço 

urbano muito mais pelo viés estético do que pela preocupação social com a ocupação do 

território. 

  

QUADRO 3 

QUANTIFICAÇÃO DE MATÉRIAS POR CATEGORIA – LEGADO 

ECONÔMICO/INVESTIMENTOS 

Ano 
Número de 

reportagens 

Legado econômico/ 

investimentos 

2009 18 5 27,7% 

2010 48 14 29,2% 

2011 19 8 42,1% 

2012 66 8 12,1% 

2013 65 9 13,8% 

2014 48 11 22,9% 

TOTAL 264 55 20,8% 

 

A primeira reportagem a respeito do possível legado econômico dos Jogos 

Olímpicos foi publicada em 03/10/2009, por ocasião da escolha do Rio como sede para 

2016. Ocupando boa parte do noticiário da editoria Rio, a matéria especial abordava os 

benefícios econômicos advindos da realização das Olimpíadas, com uma matéria 

                                                             
57 Ver Capítulo 2, subcapítulo 2.3.2 
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coordenada específica sobre o legado, informando estudos que mostravam quais setores 

seriam os mais beneficiados pelos Jogos. 

“Já na contagem regressiva para as Olimpíadas de 2016, órgãos 

públicos e setores econômicos lançam suas apostas, certos de que 

haverá muitas vitórias bem antes do início dos Jogos. Estudo contratado 

pelo Ministério do Esporte estima um aumento de US$ 11 bilhões (R$ 

22 bilhões) do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e a criação de 

120.833 empregos por ano, entre 2009 e 2016” (“Um impulso de R$ 22 

bi para o PIB, O GLOBO, 3/10/2009, p. 18) 

Alguns dias depois, no dia 17/10/2009, O Globo noticiou que verbas específicas, 

estimadas em R$ 10 milhões, seriam antecipadas pelo Ministério do Turismo para a 

região do Porto para que fossem aplicadas em obras de infraestrutura turística 

(“Ministério adianta verba para o Porto”, 17/10/2009). 

Em dezembro de 2009, o governo começa a falar em incentivos fiscais para a região 

do Porto, o que se observou recorrentemente nos anos seguintes, mostrando a disposição 

do poder público em viabilizar a “revitalização” do Porto Maravilha. 

“Incluído no planejamento estratégico do município como uma das 

metas da área de Infraestrutura Urbana, o projeto Porto Maravilha, de 

revitalização da Zona Portuária, ganhou um reforço de peso esta 

semana. A Câmara de Vereadores aprovou um pacote de incentivos 

fiscais, proposto pelo Executivo que, entre outras medidas, concede a 

isenção de IPTU por dez anos a quem construir e retirar o habite-se de 

obra na região nos próximos três anos” (“Zona Portuária ganha mais 

incentivos fiscais”, O GLOBO, 5/12/2009, p. 17) 

Outras reportagens também trataram do assunto, como “Prefeitura quer ampliar 

prazos de incentivos no Porto Maravilha” (06/08/2013, p.16) 

“A medida tem o objetivo de reduzir o desequilíbrio entre 

empreendimentos da região, já que a maior parte dos projetos 

anunciados é de prédios empresariais. Originalmente, os benefícios 

valeriam para imóveis com qualquer finalidade cujo habite-se fosse 

emitido até dezembro de 2012. O prazo já havia sido prorrogado por 

três anos (até 2015)” (idem) 

E “Casas no Porto terão incentivos fiscais” (31/10/2013, p.17) 

“O objetivo é construir até 28 mil unidades habitacionais tanto na região 

revitalizada pelo Porto Maravilha quanto em imóveis antigos de 

diversos bairros. (...) Pela proposta, a prefeitura perdoará dívidas de 

IPTU e da taxa de coleta de lixo até a data em que a lei entrar em vigor, 

como estímulo para a construção de empreendimentos residenciais” 

(idem) 

Em 2010 foram publicadas 14 matérias tratando do legado econômico e de 

investimentos, ou 29% do total de matérias sobre o Porto Maravilha. “A cidade renasce 
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das ruínas”, publicada em 22/3/2010, sintetiza os ideais de cidade-empresa que se quer 

implantar no Rio pelas mãos da gestão municipal. Nela, além de tratar do volume de 

investimentos que a cidade receberá por ocasião das obras para preparar a cidade para as 

Olimpíadas, há a comparação com outros locais pelo mundo, como Puerto Madero 

(Buenos Aires) e Cartucho (Bogotá), considerados por O Globo como “ bem-sucedidos 

programas de recuperação de áreas degradadas que viram tendência”. 

Ainda naquele ano, muito possivelmente por se tratar do início do projeto Porto 

Maravilha e da preparação para seu processo de privatização, muitas outras reportagens 

buscaram destacar o aspecto positivo da realização pensada pela prefeitura do Rio. Em 

“A nova âncora do Porto” (30/06/2010), O Globo noticia que a prefeitura pedirá ao 

Comitê Olímpico Internacional (COI) que algumas instalações esportivas e de apoio dos 

Jogos sejam transferidas para a região portuária. A justificativa foi “reforçar o legado 

econômico, social, habitacional e de infraestrutura que as Olimpíadas de 2016 deixarão 

para o Rio”.  

Esse mesmo discurso deixou de ser válido, em 2014, quando o prefeito fez uma 

solicitação inversa ao COI, para que o Porto Maravilha não esteja mais entre os locais 

vinculados às instalações das Olimpíadas (“Porto Maravilha deverá deixar de fazer parte 

do Projeto Olímpico”, 14/3/2014, p. 13). Sob o argumento de que outros locais, como 

Curicica, na zona oeste da cidade, estão degradados e podem contar com os investimentos 

para abrigar instalações, a prefeitura parece ter cumprido seu papel em usar vinculação 

do Porto aos Jogos para atrair capital. Depois de atingido o objetivo de instalação da PPP 

e transferência da zona portuária para a gestão do consórcio Porto Novo, não havia mais 

por que manter o Porto Maravilha como participante do Projeto Olímpico, como se pode 

entender em “Olimpíada tem que servir para melhorar lugares da cidade” (O Globo, 

18/3/2014, p.12). 

“Quando eu provoquei, no final de 2009, para trazermos várias coisas 

das Olimpíadas para o Porto, o que eu queria era fazer com que o projeto 

de revitalização, que ainda estava no forno, pudesse se viabilizar. Para 

ele sair do forno, eu precisava de um ativismo estatal para que ele 

pudesse andar. (...) E hoje é o lugar da cidade onde mais tem 

especulação imobiliária, mais do que a Barra, e graças a Deus é assim” 

(idem) 

Em 2011, O Globo publicou oito reportagens ligadas ao Porto Maravilha abordando 

aspectos que tangenciam o legado econômico e o interesse de empresas em investir na 

região, o que representou 42,1% do total de matérias do ano. Em junho daquele ano, o 
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consórcio Porto Novo assumiu os serviços de concessão. Foi possível ler reportagens com 

títulos como “O primeiro projeto privado do Porto Maravilha” (27/6/2011, p. 15), e “Bons 

negócios à vista para novos descobridores” (27/12/2011, p.13), também abordando que 

“cada vez mais a cidade atrai investimentos da iniciativa privada”. 

“Batizado de Port Corporate, o pioneiro prédio corporativo da região 

ocupará parte da área de 13 mil metros quadrados na Avenida Rio de 

Janeiro. (...) Os R$ 250 milhões necessários para erguer o novo centro 

empresarial serão bancados pela Tishman Speyer, empresa responsável 

por empreendimentos como o Rockfeller Center e o Chrysler Building, 

em Nova York” (“O primeiro projeto privado do Porto Maravilha”, O 

GLOBO, 27/6/2011, p. 15) 

Entre as matérias de 2012 relacionadas ao legado econômico e à dimensão dos 

investimentos no Porto Maravilha estão o anúncio da construção das “Trump Towers 

cariocas” (“Zona Portuária pode ganhar, até 2016, as Trump Towers cariocas, 24/7/2012) 

e outras reportagens que demonstram a envergadura dos investimentos, como em 

“Lançado programa de R$ 3 bi do Porto” (21/8/2012, p.13): 

“O novo projeto inclui a construção da Avenida Portuária – que terá 3,7 

quilômetros e ligará a Ponte Rio-Niteroi à Linha Vermelha e à Avenida 

Brasil – e investimentos públicos e privados no total de R$ 3 bilhões 

nos próximos quatro anos. O governo federal estuda uma série de 

alternativas de financiamento para execução das obras da Portuária” 

(idem) 

A maior parte das matérias em 2013 sobre legado econômico/investimentos girou 

em torno do alto índice de imóveis comerciais projetados, até aquele momento, na região 

do Porto Maravilha. A concentração em construções comerciais poderia fazer da área um 

local sem as características projetadas, ou seja, com baixo índice de moradias. Em 13 de 

julho de 2013, a Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou mais três projetos residenciais 

na região. Chama a atenção o fato de que a reportagem não tem notícia, propriamente, 

pois, apesar de a CEF declarar os novos empreendimentos, a prefeitura não dava muita 

certeza a respeito desses empreendimentos. O superintendente da CEF declarou, na 

matéria, que “em semanas ou meses” os projetos estariam assinados e oficializados, sem 

precisar em que tempo isso aconteceria: 

“A Caixa Econômica Federal está prestes a aprovar três novos projetos 

residenciais na Zona Portuária. (...) o banco pretende fechar o negócio 

nas próximas semanas ou meses. (...) Até agora, apenas um projeto foi 

confirmado, o Porto Vida. (...) Serão 1.330 unidades. (...) A novidade 

vem no momento em que se discute o risco de esvaziamento residencial 

na região em decorrência do acúmulo dos projetos comerciais, uma 
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preocupação do prefeito Eduardo Paes” (“Mais três projetos 

residenciais para o Porto”, O GLOBO, 13/7/2013, p. 16) 

A centralidade voltada para o setor imobiliário e do quanto a cidade pode ganhar 

permaneceu no ano de 2014 no noticiário envolvendo o Porto Maravilha. Reportagens 

como “Eventos provocam valorização dos imóveis” (29/9/2014), sobre o “benefício” que 

as Olimpíadas trazem para a cidade e o consequente aumento do valor dos imóveis, 

“Imóvel vazio vai custar caro” (28/12/2014), sobre a cobrança de IPTU progressivo para 

imóveis desabitados, e “Projetos residenciais terão isenção de imposto no Porto” 

(24/7/2014) são alguns exemplos da continuidade do noticiário na mesma linha de anos 

anteriores, dando sequência, inclusive, ao critério de seleção de fontes, que seguiu 

privilegiando nas matérias os porta-vozes do poder público, oferecendo ao leitor de O 

Globo uma versão parcial do que vinha ocorrendo com as moradias na região do Porto 

Maravilha. 

 

4.3.3 Valor histórico e cultural 

A valorização de pontos históricos importantes da região da zona portuária 

continuou sendo utilizada como estratégia para aproximar o leitor do projeto Porto 

Maravilha, conferindo simpatia ao que vem sendo realizado pelo consórcio Porto Novo e 

pelo poder público.  

Esse mecanismo reflete diretamente o que discutimos anteriormente, em que o 

passado histórico é idealizado para criar uma espécie de mito capaz de conferir ares de 

resgate do que foi perdido envolto numa aura de renovação, propícia ao turismo e à 

especulação imobiliária. Ao longo dos seis anos de pesquisa, foram publicadas 20 

matérias a respeito desse assunto, o que corresponde a um percentual de 7,5% das 264 

reportagens analisadas (QUADRO 4). 

  

QUADRO 4 

QUANTIFICAÇÃO DE MATÉRIAS POR CATEGORIA – VALOR 

HISTÓRICO E CULTURAL 
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Ano 
Número de 

reportagens 

Valor histórico e 

cultural 

2009 18 0 0% 

2010 48 0 0% 

2011 19 3 15,7% 

2012 66 5 7,6% 

2013 65 4 6,2% 

2014 48 8 16,7% 

TOTAL 264 20 7,5% 

 

Em 2011, começam a ser publicadas as primeiras reportagens a respeito do valor 

histórico e cultural da região do Porto. Na ocasião, por conta do início das obras do Porto 

Maravilha, começaram a ser descobertas ruínas históricas ligadas à época da escravidão 

e do tráfico de escravos no Rio, noticiadas em “Ruínas nos subterrâneos do Porto 

Maravilha”, em 2/3/2011, bem como o anúncio da construção de um memorial para 

abrigar “pavimentos históricos” do Cais da Imperatriz e do Cais do Valongo (“Memorial 

simulará onde batia o mar no Porto”, 10/3/2011, p.20). 

“Das escavações do Projeto Porto Maravilha na Avenida Barão de Tefé, 

na Região Portuária, surgiu um tesouro arqueológico. Trata-se do Cais 

da Imperatriz e do Cais do Valongo, ambos do século XIX. (...) Tanto 

o Cais da Imperatriz quanto o Cais do Valongo deram lugar ao aterro 

feito pelo prefeito Pereira Passos na primeira década do século XX” 

(“Ruínas nos subterrâneos do Porto Maravilha”, O GLOBO, 2/3/2011, 

p. 22) 

No ano seguinte, foram cinco reportagens abordando descobertas de peças 

históricas em escavações do Porto Maravilha e outros aspectos históricos de heranças do 

tempo do Império. A descoberta de canhões do século XVII, como na matéria 

“Arqueólogos acham canhões de pelo menos 400 anos na Zona Portuária” (14/02/2012), 

e de elementos que ligam o tempo presente ao passado onde essa região era praticamente 

o que havia no Centro do Rio, como em “Um passado que a cidade não conhece” 

(18/3/2012), contribuem para dar um caráter de preocupação com o material histórico 

encontrado, dando ares de importância súbita a um local que sempre foi importante para 

a história do Brasil mas que nunca teve reconhecimento público. Exemplo disso é o Cais 

do Valongo, que em 2013 se tornou candidato a Patrimônio da Humanidade:  

“Herança valiosa dos cariocas, o Cais do Valongo pode ganhar também 

o status de patrimônio de toda a humanidade. A candidatura ao título 

foi divulgada ontem. (...) O sítio arqueológico foi redescoberto em 2011 

a partir das obras de revitalização da Zona Portuária: por lá, no século 

XIX, passaram cerca de um milhão de escravos africanos. (...) Para 
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reforçar a proposta, a prefeitura vai instalar amanhã, no Dia da 

Consciência Negra, uma placa no local informando que o sítio é um 

patrimônio carioca, parte do Circuito da Herança Africana” (“Cais do 

Valongo é candidato a Patrimônio da Humanidade”, O GLOBO, 

19/11/2013, p. 13) 

O destaque dado ao patrimônio cultural e histórico descoberto na Zona Portuária, 

como vimos nessa pesquisa, funciona como um elemento em que o cidadão se identifica 

com lugares e monumentos que refletem sua história e sua cultura. 

Diversas outras reportagens servem de exemplo para uma boa compreensão desse 

reflexo. A recuperação da igreja do largo de São Francisco da Prainha é uma delas. No 

texto da matéria, o elo emocional nos depoimentos dos entrevistados confere esse reforço 

de ligação com a história local:  

“E a vizinhança tem participado, cedendo fotos antigas – cenas de 

casamentos, batizados e outros eventos religiosos – que vão ajudar na 

reconstituição interna.  Essas imagens podem ser vistas na pequena 

exposição montada na igreja” (“Igreja barroca na Saúde abre as portas”, 

O GLOBO, 20/6/2014, p. 16) 

O “clima bucólico” da Praça da Harmonia, na Gamboa também resgata a história 

do local, trazendo os costumes dos moradores e a importância de preservação dessas 

características: 

“Uma pracinha com coreto, clima de interior e cercada de prédios 

antigos bem no Centro do Rio. Parece imaginação ou coisas do tempo 

da vovó. (...) Nada parecido com o que rola na Praça Mauá: lá, não há 

bares badalados e a programação é comandada por moradores, no maior 

clima de família” (“O passado em harmonia”, O GLOBO, 7/7/2014, 

p.16)  

A recuperação do casario antigo como mais um elemento de memória unindo 

passado e presente também é mais um exemplo: 

“Foi um longo e tenebroso período de decadência. Alguns sucumbiram 

e viraram ruínas. Outros continuaram de pé a duras penas. Os casarões 

da Zona Portuária – seriam 1.500 – acompanharam por mais de meio 

século o declínio da região, e esse retrato é visível em ruas como 

Sacadura Cabral, Camerino e Senador Pompeu. Mas, com os ventos 

soprando a favor,  parte dos sobrados volta a dar sinais de vida. Imóveis 

que, no passado, abrigaram armazéns, lojas, depósitos e outras 

atividades, começam a deixar o visual triste para trás” (“Passado ganha 

roupa nova na Zona Portuária”, O GLOBO, 21/12/2014, p. 27) 
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4.3.4 Segurança pública 

Apesar de não contarmos com o assunto “segurança pública” como um elemento 

recorrente na produção de consenso a respeito da imagem positiva do Porto Maravilha, 

decidimos registrar essa categoria, pois as 8 reportagens publicadas nos chamaram a 

atenção pelo seu teor de abordagem. Elas responderam por 3% do total de matérias 

analisadas ao longo dos seis anos da pesquisa (QUADRO 5).  

QUADRO 5 

QUANTIFICAÇÃO DE MATÉRIAS POR CATEGORIA – SEGURANÇA 

PÚBLICA 

Ano 
Número de 

reportagens 

Segurança 

pública 

2009 18 2 11,1% 

2010 48 0 0% 

2011 19 1 5,3% 

2012 66 4 6,1% 

2013 65 1 1,5% 

2014 48 0 0% 

TOTAL 264 8 3% 

 

Em 2009, a reportagem “Central de mendigos” destaca o abandono da Central do 

Brasil, onde “população de rua e sujeira tomam conta”, levando ao leitor o tom de 

“degradação” do local e de necessidade de “reurbanização” e “intervenção” para 

melhorias. Essa estratégia discursiva usa a ameaça de perigo presente no local, a partir da 

vulnerabilidade ou ausência do poder público para proteção do cidadão.  

“(...) cenas de abandono podem ser vistas a qualquer hora do dia: bancos 

tomados por mendigos e o forte cheiro de urina espantam quem pensa 

em frequentar o lugar. A presença de moradores de rua se repete em 

outros pontos de lazer no Centro, como a Praça da Cruz Vermelha e o 

Campo de Santana, onde O Globo flagrou até consumo de drogas” 

(“Central de mendigos”, O GLOBO, 5/8/2009, p. 18) 

Na mesma linha discursiva, a matéria “Zona Portuária continua à margem da 

cidade”, publicada em 27 de fevereiro de 2010, corrobora com a mensagem de que a 

região necessita de investimentos, como se pretendesse justificar a importância de um 

projeto como Porto Maravilha para o local. 
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A instalação da UPP no Morro da Providência foi registrada em reportagem de 27 

de abril de 2010, sem muitos detalhes acerca dos impactos que representaria a chegada 

de uma Unidade de Polícia Pacificadora na comunidade e no seu entorno. Em sua fala, o 

governador Sergio Cabral associou diretamente a UPP com o Porto Maravilha: 

“O pressuposto para o sucesso do Porto (a revitalização do Cais do 

Porto do Rio) era a segurança no Morro da Providência. Não tenho 

dúvidas de que a combinação do projeto Porto Maravilha com a UPP 

será positivamente explosiva” (Entrevista do governador Sergio Cabral 

para a matéria “O desafio de chegar à Tijuca, O GLOBO, 27/4/2010, p. 

12) 

 Em 15 de janeiro de 2011, a reportagem “Mãos à obra na Providência” trata com 

destaque do fato de ser a primeira favela a ter manutenção custeada pela iniciativa 

privada, alegando ser “um velho sonho dos moradores de que turistas visitem o morro e 

que só se tornou possível porque foi instalada a UPP”. Não há, em nenhum trecho da 

matéria, depoimento de morador, sendo a fala exclusiva do então secretário municipal de 

Urbanismo, Jorge Bittar. Nessa mesma reportagem, há citação de possíveis remoções, 

anunciadas pelo secretário, sinalizando que 300 famílias residentes na Pedra Lisa seriam 

removidas, pois “a área é considerada de risco”. 

Mais uma vez a insegurança na área do Porto Maravilha e do seu entorno foi alvo 

central de reportagens que destacavam a importância de segurança pública nos bairros da 

região do Porto. A matéria “O medo que ronda a rodoviária” (16/11/2012) relatou que a 

“insegurança leva passageiros a dormirem dentro da Novo Rio”.  

“Em levantamento realizado há cerca de um mês, o consórcio Novo Rio 

detectou que 82% das reclamações de usuários dizem respeito a 

questões ligadas à falta de segurança na região” (“O medo que ronda a 

rodoviária”, O GLOBO, 16/11/2012, p. 8) 

Um mês depois, o jornal anuncia a instalação de uma Unidade de Ordem Pública 

(UOP) com 267 guardas municipais que farão o combate à desordem na Zona Portuária 

(Zona Portuária: reforço no combate à desordem, 27/12/2012) 

Na reportagem publicada associada à segurança, O Globo traz à tona a violência 

que existia antes da instalação da UPP. Na matéria “Ocupação das favelas leva de volta 

busto de dom João à rua no Caju” (05/03/2013), o jornal relata operação policial ocorrida 

na véspera, para implantação da UPP. 
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4.4 Contra-hegemonia: a resistência na batalha por informação democrática 

No entanto, é possível encontrar o contraponto para os silenciamentos impostos 

pelo noticiário do jornal O Globo a respeito das arbitrariedades e violações de direitos 

cometidas pelo projeto Porto Maravilha nos veículos da chamada mídia contra-

hegemômica. 

Pensando com Gramsci sob esse aspecto, não se deve perder de vista que o 

jornalismo deve servir para que o leitor tenha, diante de si,  

toda a atividade analítica em seu conjunto, que levou àquele 

determinado resultado. O leitor comum não tem, e não pode ter, 

um hábito “científico”, que só se adquire com o trabalho 

especializado: por isso deve ser ajudado a assimilar pelo menos o 

“sentido” deste hábito, através de uma atividade crítica oportuna 

(GRAMSCI, 2014, p. 200). 

Como já vimos, o discurso tecido pela mídia hegemônica é capaz de construir 

realidades a partir da organização de informações, de suas relevâncias e destaques 

oferecidos pelos veículos de comunicação. Assim, o senso comum entende que o que 

acontece no mundo está no jornal, no telejornal, na revista semanal de notícias. Sendo 

assim, se não está lá, não aconteceu. 

Na contramão dos grandes conglomerados de mídia, que detêm o poder de 

informar a respeito dos acontecimentos, uma série de veículos da mídia chamada contra-

hegemônica oferece um olhar para além da cobertura jornalística hegemônica, apurando 

e divulgando fatos ignorados por estes, muitas vezes por não estarem alinhados ao 

interesse econômico da empresa jornalística. Como um processo dialético, para toda 

hegemonia existe uma contra-hegemonia. Apesar de o termo não ter sido utilizado por 

Gramsci, essa dialética está presente em todo processo hegemônico. 

Em setembro de 2013, a Anistia Internacional58 lançou a campanha “Basta de 

remoções forçadas”, no Rio de Janeiro, para recolher assinaturas para uma petição 

endereçada ao prefeito da cidade solicitando medidas para evitar as remoções forçadas e 

exigindo o cumprimento das garantias legais quando as remoções são necessárias. Com 

base em dados da própria prefeitura, de 2009 até o lançamento da campanha, 19.220 

                                                             
58 Movimento global, que realiza ações e campanhas para reconhecimento, respeito e proteção aos 

direitos humanos. Está presente em mais de 150 países. Mais informações em www.anistia.org.br  

http://www.anistia.org.br/
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famílias já haviam sido removidas. Apenas no Morro da Providência, cerca de 800 

famílias estavam ameaçadas de remoção. 

A campanha se baseou na análise feita para Anistia Internacional dos casos de 

famílias removidas pela Transoeste59 e a situação da Vila Autódromo e do Morro da 

Providência, onde a instituição identificou violações como a “falta de acesso à informação 

e diálogo com as comunidades, prazo de notificação insuficiente, reassentamento em área 

distante e/ou local inadequado e indenizações financeiras muito baixas ou nenhuma 

indenização”60. Segundo a organização, esse quadro analisado reforça “um processo de 

segregação espacial e elitização da cidade, aprofundando desigualdades urbanas”.  

A ausência de notícias a respeito das remoções e demais violações de direitos dos 

moradores da zona portuária levou a Comissão de Moradores da Providência e Fórum 

Comunitário do Porto a elaborar uma carta61, em setembro de 2012, apelando à população 

carioca a ajudar a divulgar o que estaria acontecendo com a cidade. Intitulada “SOS 

Providência”, o documento aponta uma série de desmandos do poder público em relação 

à população do Morro da Providência, desde a desapropriação de casas até a construção 

do teleférico, feita à revelia dos moradores. 

“Obras e mais obras pensadas pelos grandes empresários do setor 

imobiliário e do turismo estão destruindo a nossa memória, nossa 

história e toda nossa vida! A grande imprensa não divulga que as 

construções do Teleférico e do Plano Inclinado do Morro da 

Providência estão sendo implementadas de cima para baixo, sem 

nenhum tipo de participação social da comunidade e sem nenhum 

estudo técnico que comprove a necessidade da construção desses 

equipamentos de transporte! Mas será que eles realmente servem para 

isso?” 

A carta ainda denuncia a falta de informações, por parte da mídia, do impacto de 

remoções oriundas do projeto Morar Carioca, sob o argumento que uma parte delas estaria 

no caminho das obras e outra estaria em área de risco, mesmo com a comprovação de um 

laudo atestando que a maioria não estava em risco. As denúncias se estendem à 

contrapartida oferecida pela prefeitura, de um “aluguel social de 400 reais que não dá para 

                                                             
59 O Transoeste é o primeiro corredor expresso de ônibus articulado em operação na cidade do Rio de 

Janeiro. Sua primeira fase, inaugurada em 2012, tem 52 quilômetros, 57 estações e liga o Terminal 

Alvorada, na Barra da Tijuca, a Santa Cruz e Campo Grande. 
60 Disponível em https://anistia.org.br/imprensa/press-release/anistia-internacional-lanca-campanha-basta-

de-remocoes-forcadas-rio-de-janeiro/ Acessado em 12/11/2015 
61 Disponível em http://global.org.br/arquivo/carta-dos-moradores-do-morro-da-providencia-a-populacao-

do-rio-de-janeiro/ Acessado em 12/11/2015 

https://anistia.org.br/imprensa/press-release/anistia-internacional-lanca-campanha-basta-de-remocoes-forcadas-rio-de-janeiro/
https://anistia.org.br/imprensa/press-release/anistia-internacional-lanca-campanha-basta-de-remocoes-forcadas-rio-de-janeiro/
http://global.org.br/arquivo/carta-dos-moradores-do-morro-da-providencia-a-populacao-do-rio-de-janeiro/
http://global.org.br/arquivo/carta-dos-moradores-do-morro-da-providencia-a-populacao-do-rio-de-janeiro/
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pagar nenhuma casa digna para morarmos, ou uma compra assistida que também é uma 

roubada, ou ainda uma indenização fora da realidade do mercado” (idem). Em 28 de 

agosto de 2013, a juíza Claudia Pires dos Santos Ferreira deu parecer favorável aos 

moradores da Providência, embargando as obras do Morar Carioca, utilizando como base 

o laudo que contrariava os argumentos da prefeitura. Assim, as obras foram suspensas e 

as remoções, interrompidas. 

O jornal Povo do Rio62 denunciou também que o aluguel social não garante uma 

moradia digna ou pelo menos que se equipare a original, obrigando os antigos moradores 

a viverem em situação precária em outra parte do morro. É possível prever também que 

o valor das indenizações não oferece condições viáveis à compra de outro imóvel 

compatível ao original nas imediações. Uma moradora contou que a SMH ofereceu duas 

alternativas: o aluguel social ou um apartamento de dimensões inferiores ao dela. Uma 

das justificativas para as remoções de 164 domicílios na Providência é que as casas foram 

construídas em área de risco. Contudo, um relatório técnico, elaborado em 2011, 

evidenciou o superdimensionamento destas situações, já que os locais darão espaço 

a   novos usos, como lazer e alargamento de vias, mostrando uma total contrariedade da 

Prefeitura e desrespeito às famílias. 

Outra iniciativa contra-hegemônica partiu do Comitê Popular da Copa e das 

Olimpíadas, que surgiu da reunião de organizações e lideranças populares com a iniciativa 

de discutir estratégias capazes de fazer frente ao modelo de política urbana excludente 

implementado no Rio de Janeiro por ocasião dos megaeventos esportivos (Jogos 

Mundiais Militares Rio 2011, Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo de Futebol 

2014 e Jogos Olímpicos 2016).  

A âncora que deu início ao movimento foi a experiência dos Jogos Panamericanos 

de 2007, que expôs a “fragilidade do governo brasileiro em gerir de maneira democrática 

e transparente os gastos públicos e estabelecer um espaço de interlocução efetiva com a 

sociedade sobre o legado dos Jogos”63. O resultado dessa má gestão foi equipamentos 

abandonados e nenhum retorno positivo para sociedade, em termos de melhorias sociais, 

urbanas e ambientais para a cidade. 

                                                             
62 https://forumcomunitariodoporto.files.wordpress.com/2012/01/materia-opovo.jpg 
63 Disponível em https://comitepopulario.wordpress.com/apresentacao/ 
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Para fundamentar as informações a respeito da ampliação da escala de violação 

de direitos, o Comitê criou o Dossiê Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos no 

Rio de Janeiro. Sua primeira edição foi lançada em 2012. Nessa primeira versão, o grupo 

já denunciava violações de direitos humanos, especialmente em comunidades pobres 

localizadas em áreas onde haveria intervenções para obras ligadas aos megaeventos. Em 

maio de 2013, foi lançada a segunda edição, que contem denúncias ainda mais graves 

sobre a violação desses direitos. 

Em resposta às remoções e despejos forçados e às diversas ações arbitrárias da 

prefeitura “nos mobilizamos para resistir à construção de uma cidade de exceção e 

pressionar para estabelecer um processo amplo e democrático de discussão sobre qual 

deve ser o real legado dos Megaeventos” (DOSSIÊ DO COMITÊ POPULAR DA COPA 

E DAS OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO, 2013, p.7). 

Nesses dois e em dossiês posteriores, são denunciadas as mudanças profundas que 

envolvem “a elitização e mercantilização da cidade e as relações do Estado e de agentes 

econômicos e sociais marcadas pela negação da participação popular na tomada de 

decisões, impondo medidas autoritárias” (ibidem, p. 8). A edição de decretos, medidas 

provisórias e leis ordinárias aprovadas à margem do ordenamento jurídico, como é o caso 

da Operação Urbana Consorciada (OUC) do Porto Maravilha, e do acompanhamento da 

sociedade refletem a arbitrariedade que passou a construir uma “institucionalidade de 

exceção” (idem).  

Os dossiês também se baseiam no que está estabelecido no Estatuto da Cidade e 

apontam que essas medidas arbitrárias violam o direito do cidadão à cidade na medida 

em que omitem informações, excluem a sociedade do processo decisório, subordinam 

interesses públicos aos interesses de entidades privadas e desrespeitam recursos públicos 

que deveriam ser destinados à população. Dessa maneira, na visão do Comitê, o legado 

será de uma cidade mais desigual, excludente e restrita a poucos. 

Apesar de não possuir forte expressão e repercussão no grande público, que ainda 

está submetido à lógica estabelecida pela mídia hegemônica, a resistência produzida pelas 

iniciativas contra-hegemônicas e pelos movimentos que se propõem a denunciar o que 

não se vê noticiado tem servido, especialmente em tempos de facilidade de circulação de 

informações pela internet, para contrapor. O exercício de reflexão e de acesso a 

informações silenciadas pela mídia hegemônica atende ao processo democrático e vai 

exatamente na contramão do que Paulo Freire aponta: “obstaculizar a comunicação é 
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transforma-los (os homens) em quase ‘coisa’ e isso é tarefa e objetivo dos opressores, não 

dos revolucionários” (FREIRE, 2005, p.145).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante os seis anos pesquisados, buscamos entender que imagem de cidade (ou, 

mais especificamente, do projeto Porto Maravilha) é possível apreender a partir do 

noticiário do jornal O Globo. De maneira geral, analisando estritamente as 264 

reportagens publicadas, o leitor tem a impressão de que o projeto olímpico planejado para 

o Rio será responsável por uma “transformação” na cidade, com mudanças que vão desde 

a alteração na mobilidade urbana até a valorização do patrimônio histórico e cultural e a 

integração social dos cidadãos na “cidade do futuro”, como expôs o prefeito Paes em sua 

palestra na TED. 

Sob o discurso do legado, a construção dessa cidade esperada seguirá os passos 

de outros exemplos “bem-sucedidos”, como Barcelona e Londres, que sediaram as 

Olimpíadas de 1992 e 2012, respectivamente. No entanto, apesar de pouca visibilidade e 

divulgação na mídia em geral, o que identificamos, em nossa pesquisa, é que as 

consequências dos investimentos altos para que a cidade sedie um megaevento são 

imensuráveis do ponto de vista social, especialmente quando não há um planejamento 

capaz de prever e direcionar esses investimentos em prol da população local. O exemplo 

de Atenas ilustra adequadamente esse quadro, como afirmou o presidente do Comitê 

Olímpico grego, Spyros Kapralos: “o sucesso da Olimpíada acabou quando as luzes da 

cerimônia de encerramento se apagaram, pois nosso país não tinha um plano para 

capitalizar”64. 

Entendendo que o legado a que se refere esse trabalho esteja relacionado aos 

benefícios sociais, de infraestrutura e transformação urbana, de desenvolvimento 

econômico obtido de maneira duradoura pelas sedes de megaeventos esportivos, é 

possível perceber que ele vai além do aspecto financeiro. Ele advém da candidatura (que 

repercute no planejamento urbanístico da cidade); da imagem do país (ou da cidade), que 

será projetada internacionalmente e obterá oportunidades econômicas; e da governança, 

pois será possível desenvolver um planejamento participativo, envolvendo diversas forças 

sociais constituintes da dinâmica da cidade. 

Os discursos em torno do legado social presentes na candidatura trazem uma 

reflexão centrada na atenção que se deve ter à pressão exercida pelo setor privado sobre 

                                                             
64 http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2012/02/07/do-ceu-ao-inferno-em-oito-anos-grecia-vira-

antiexemplo-de-legado-olimpico.htm 

http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2012/02/07/do-ceu-ao-inferno-em-oito-anos-grecia-vira-antiexemplo-de-legado-olimpico.htm
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2012/02/07/do-ceu-ao-inferno-em-oito-anos-grecia-vira-antiexemplo-de-legado-olimpico.htm


103 
 

as políticas urbanas e o estabelecimento de PPP para sua execução, sob os interesses do 

capital, trazendo o aumento da especulação imobiliária, a gentrificação e o consequente 

encarecimento do custo de vida. Fora do âmbito financeiro e econômico, é importante 

observar também se esse legado não se refletirá em processos arbitrários de remoção de 

populações, além do controle do espaço público, mercantilizando a cidade e impedindo 

que seus habitantes exerçam seu direito a ela. 

Eventos de natureza internacional e de impactos grandiosos trazem oportunidades 

para o desenvolvimento urbano. Mas torna-se imperativo refletir se eles levam em conta 

a construção de uma agenda que contemple processos democráticos da cidade. E isso, na 

visão de Delgado (2007), só é possível com a inclusão dos movimentos sociais no debate 

crítico e na formulação de propostas políticas que objetivem o bem-estar social. Assim, o 

espaço público passa a ser acessível a todos, não estando submetido apenas às regras do 

marketing urbano. 

No entanto, a realidade do Rio de Janeiro nos anos 2010, em função do preparo 

para sediar as Olimpíadas, pode ser vista a partir da conjugação das três tendências 

apontadas por Lefebvre para a condução do urbanismo da cidade. Ela se baseia na 

promessa do progresso, do cotidiano circunscrito no que se parece com um conto de fadas 

de melhorias e facilidades. E é justamente “a convergência desses modelos que tem se 

configurado como o centro do problema da sociedade urbana” (LEFEBVRE, 2011, p.49). 

O que nos parece central extrair destas leituras é que a lógica cidade-empresa não 

se esgota numa questão puramente administrativa. O que está em jogo é o conjunto da 

cidade e do poder local, totalmente redefinido a partir desse formato, que traz novos 

significados para o conceito de cidade e de poder público, numa operação que alicerça a 

transformação da cidade em uma relação mercantil e empresarial, a partir da qual será 

legitimada a apropriação direta dos instrumentos do poder público por grupos 

empresariais privados, como nos lembra Vainer (2000). 

O caráter de uma cidade-empresa, orientada pela lógica de mercado, se torna ainda 

mais exacerbado ao percebermos, em nossa pesquisa, o reforço discursivo encontrado na 

mídia, em especial aqui no jornal O Globo. O uso de elementos produtores de consenso 

conduz o leitor/cidadão à construção de um imaginário, como vimos a partir das reflexões 

de Moraes (2009), em que a degradação faz uma espécie de “clamor” ao poder público 

para que haja “revitalização”, “reurbanização” e “reforma”. 
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Em nossa pesquisa descobrimos que o uso desses elementos capazes de produzir 

consenso direcionaram o enfoque da pauta para os aspectos “benéficos” do projeto Porto 

Maravilha, enfatizando os investimentos e o legado positivo que provavelmente serão 

deixados para a cidade do Rio, sem oferecer uma voz plural a respeito dos impactos 

provocados por mudanças tão profundas trazidas pelo projeto Porto Maravilha. 

Em adição ao uso desses elementos, a escolha das fontes usadas nas matérias 

também contribui com o direcionamento do discurso. Na maior parte das 264 reportagens, 

o poder público era o principal entrevistado (seja o prefeito Paes ou alguns de seus 

secretários), bem como representantes do mercado imobiliário e empresas privadas 

(ADEMI, construtoras), denotando a linha discursiva adotada pelo jornal que afastou a 

pluralidade de sua prática jornalística. 

Para compreender a dimensão do projeto e confirmar nossa hipótese de que as 

melhorias eram, em certa medida, seletivas em relação à população, nos baseamos em 

coletivos e seus veículos da chamada mídia contra-hegemônica. Esses canais nos 

permitiram ampliar a visão e tomar conhecimento de uma série de arbitrariedades 

cometidas pelo poder público no âmbito do Porto Maravilha, que vão desde a mudança 

da legislação urbanística para permitir desapropriações indiscriminadas até a remoção de 

moradores do Morro da Providência sob a alegação de que estavam em área considerada 

de risco. 

A desconstrução, ou melhor, a releitura desse discurso, a partir dessa compreensão 

ampliada, permitiu enxergar violações ao Estatuto da Cidade, principal documento de 

regulamentação do capítulo “Política Urbana” da Constituição Federal do Brasil, além de 

outras medidas denunciadas como não tão corretas, como a instalação de uma OUC 

formatada de maneira inadequada e a transação financeira envolvida na emissão de 

CEPACs, em que o poder público comprou dele mesmo os títulos imobiliários relativos 

aos terrenos da área do Porto Maravilha. 

A ideia do senso comum de que o discurso jornalístico é neutro e imparcial 

contribui nessa legitimação de que a mídia guarda a “verdade” dos fatos. No entanto, 

outros valores estão em jogo, dos fundamentos do jornalismo aos interesses econômicos, 

que, em alguma medida, passam a ser mais um valor-notícia, uma vez que, como nos traz 

Darnton (1990), a aprovação do anunciante se torna crucial na análise do que “cabe” no 

jornal em termos noticiosos. 
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Sem pretensão de esgotar as respostas para questões relativas às influências 

comerciais no ambiente de produção de notícias, nossa pesquisa buscou compreender 

como, de certa medida, o newsmaking se impregna de conteúdo empresarial, haja visto 

que os jornais são nada mais do que empresas que visam ao lucro acima de qualquer outro 

valor. 

Apesar de ainda ser responsável pela formação de opinião por meio da produção 

jornalística, os veículos tradicionais de comunicação vêm dividindo espaço com a mídia 

contra-hegemônica especialmente em função da internet e das redes sociais. Os coletivos 

e iniciativas sociais que lutam pela igualdade de direitos dos cidadãos (muitos por 

intermédio de seus veículos de mídia) já têm conseguido expandir a penetração de 

informações entre a população, ampliando as possibilidades de construção da realidade a 

partir de contrapontos e novas vozes muitas vezes antagônicas às que são utilizadas pela 

mídia tradicional. E talvez aí esteja o combustível de resistência que proporcione a 

participação de todos os cidadãos na construção de uma cidade mais plural, inclusiva e 

democrática.   
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