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Resumo 

 

O presente estudo busca compreender as vinculações entre a atual etapa de            

desenvolvimento capitalista e a reestruturação urbana do Rio de Janeiro.          

Subsidiados por autores do campo da teoria social crítica, tomamos a           

favelização como uma tendência global intrínseca ao desenvolvimento desigual         

e combinado do capitalismo, considerando que no atual contexto de crise           

estrutural desse modo de produção os processos de segregação se agravam           

de forma brutal em todo o mundo e, especialmente, nos países periféricos.            

Procuramos analisar como o amplo processo de mercantilização e segregação          

do Rio de Janeiro ganha formas e conteúdos particulares sobre o Vidigal, uma             

favela localizada na Zona Sul, Região imobiliária e turisticamente mais          

valorizada da cidade. Para tal, além da revisão bibliográfica foram realizadas,           

com alguns moradores, entrevistas individuais e uma entrevista em grupo.          

Assim, verificamos como o complexo imobiliário-financeiro (Rolnik, 2016) e a          

indústria do turismo, apoiados pelo Estado, vão se sobrepondo ao valor de uso             

dos moradores, transformam a favela e promovem uma espécie de          

gentrificação desse território.  

 

Palavras-chave: Urbanização, Crise do capital e favela do Vidigal 
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ABSTRACT 

The present study seeks to understand the linkages between the current stage            

of capitalist development and the urban restructuring of Rio de Janeiro.           

Subsidized by authors of the field of critical social theory, we take favellism as a               

global trend intrinsic to the unequal and combined development of capitalism,           

considering that in the current context of structural crisis of this mode of             

production the processes of segregation are brutally aggravated throughout         

world, and especially in peripheral countries. We try to analyze how the broad             

process of commercialization and segregation of Rio de Janeiro gains particular           

forms and content about Vidigal, a favela located in the South Zone, Real             

Estate and tourist region more valued of the city. To this end, in addition to the                

bibliographic review, individual interviews and a group interview were conducted          

with some residents. Thus, we see how the state-supported real-financial          

complex (Rolnik, 2016) and the tourism industry overlap with the use value of             

the residents, transform the favela and promote a kind of gentrification of this             

territory. 

 

Keywords: Urbanization, Crisis of the capital and favela of Vidigal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 



 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO................................................................................................... 13  

CAPITULO 1 - A RECONFIGURAÇÃO URBANA A SERVIÇO DA DINÂMICA          

DO CAPITAL.....................................................................................................21 

1.1 O urbano como produto e produtor da dinâmica do capitalismo................ 24  

1.2 Urbanização brasileira: uma face do desenvolvimento desigual e        

combinado do capitalismo...........................................................................33 

1.3 Uma nova escala da urbanização emerge da virada ideológica e política           

neoliberal.....................................................................................................49 

1.3.1 Configurações do Estado no contexto da virada ideológica e política          

neoliberal.................................................................................................53 

1.3.2 O urbano como negócio: a nova escala de produção do espaço           

urbano.....................................................................................................62 

CAPÍTULO 2 – Questão urbana e favelização no Rio de Janeiro: da            

formação das favelas à favela S.A. ...............................................................71 

2.1 - A formação das favelas como expressão da produção do espaço            

capitalista no Rio de Janeiro .............................................................................77 

2.2 – A Favela como “problema” e as pretensas soluções................................92 

2.3 – A favela como solução: metas menos ambiciosas.................................106 

2.4 – Favela S/A: favela como negócio...........................................................121 

Capitulo 3 – Vidigal Vip S.A.: Mercantilização e segregação de uma favela            

do Rio de Janeiro...........................................................................................135 

3.1 – A Favela do Vidigal: uma história de resistência e acúmulo de marcas              

distintivas.........................................................................................................137 

3.2 – Política de “Pacificação”: uma face policial-militar do empresariamento          

urbano .............................................................................................................160 

3.3 – Vidigal Vip S.A.: segregação e mercantilização “pacificada”..................183 

18 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................218 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...............................................................224 

 

19 
 



INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa em questão consiste na dissertação de mestrado no âmbito           

do programa de Pós Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento          

Regional da Universidade Federal Fluminense (UFF). Tem por objeto de estudo           

a atual etapa de mercantilização e segregação socioespacial da cidade do Rio            

de Janeiro, e a maneira como esse processo tem convergido sobre a favela do              

Vidigal, a partir da instalação de uma Unidade de Policia Pacificadora (UPP)            

nesse território. 

Nosso trabalho consiste em compreender as vinculações entre a atual          

etapa de desenvolvimento capitalista e o modelo de cidade empreendedora          

que têm promovido uma reestruturação urbana da cidade do Rio de Janeiro.            

Para tal problematização tomamos como campo de estudo empírico a favela do            

Vidigal, que fica localizada na Zona Sul uma das áreas mais valorizadas da             

cidade. Como a reestruturação urbana tem determinado transformações        

significativas sobre as favelas da Zona Sul buscamos averiguar a maneira           

como esse processo tem se dado no Vidigal e a forma como ele implica na vida                

cotidiana dos moradores. 

O geógrafo David Harvey (2005; 2011; 2014) tem nos auxiliado a           

compreender que no contexto de crise capitalista a questão urbana requer uma            

atenção especial, pois é também pelas crises que a reestruturação geográfica da            

acumulação de capital ocorre. A partir da crise do regime de acumulação            

estruturado no pós-guerra, com a finalidade de recuperar e reproduzir as taxas            

de acumulação, a virada ideológica e política neoliberal desenvolveu e propagou           

pelo globo estratégias dominantes de gestão dessa crise. Dentre as quais           

emerge um modelo de política urbana de grande impacto na geografia das            

cidades e consequentemente na vida daqueles que nelas habitam. 

Dentro dos limites desse trabalho buscamos examinar o contexto mais          

geral das medidas de empresariamento urbano que incidem sobre o Rio de            

Janeiro, entendendo que a política de “Pacificação” figura entre essas medidas           

20 
 



como elemento central à construção da imagem de cidade empreendedora.          

Como sinalizam Barreira e Botelho (2015) “A ‘pacificação’ é um elemento central            

na produção de uma nova imagem da cidade do Rio”. 

No Rio de Janeiro os interesses dominantes contam com a diligência das            

três esferas do Estado Brasileiro (Governos municipal, estadual e federal), sob           

argumento de viabilizar a realização dos megaeventos internacionais que         

compõem o calendário da cidade - como os Jogos Pan-Americanos, a Rio +20,             

os Jogos Militares, a Copa do Mundo, a Jornada Mundial da Juventude católica e              

os Jogos Olímpicos e paraolímpicos. Os megaeventos têm sido o argumento que            

respalda o empresarialismo urbano e justifica as medidas segregacionistas. 

O Rio de Janeiro vem seguindo a tendência global de desenvolvimento           

baseado no empresariamento da cidade. Neste processo, história, tradição,         

paisagens e marcas distintivas de estilo de vida são colocadas a serviço da             

comercialização da cidade (HARVEY, 2014). As favelas que fazem parte da           

história, tradição e paisagem da cidade, bem como apresentam um cotidiano           

de vida bastante particular, também entram nesse circuito. Bem como outras           

áreas de elevado capital simbólico, algumas favelas vão sendo atravessadas          

por uma contradição: os traços distintivos usados para atrair investimentos e           

turismo vão sendo diluídos ao passo que o capital atraído vai territorializando e             

transformando esses espaços. Aqui podemos falar em pelo menos duas          

escalas de transformação impostas pela territorialização do capital.  

De maneira mais ampla, no  Rio de Janeiro a entrada no calendário dos             

Jogos Olímpicos foi fundamental para empreender uma reestruturação urbana.         

No caso de algumas favelas cariocas, entrar no mapa do Programa Unidades            

de Polícia Pacificadora (UPP) favoreceu a entrada do capital imobiliário e da            

indústria de turístico. As duas escalas demonstram que “a mercantilização e a            

comercialização de tudo constitui, afinal, uma das marcas características da          

nossa época” (HARVEY, 2014, p. 202). 

Contudo, como escreveu Harvey (2014, p. 200) “o sucesso na ‘criação de            

marca’ de uma cidade pode requerer a expulsão ou erradicação de todas as             
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pessoas ou coisas que não sejam adequadas à marca”. Na escala da            

construção de uma marca distintiva da favela do Vidigal moradores são           

expulsos e formas de sociabilidade vão sendo erradicadas em nome do           

sucesso e do “desenvolvimento”. 

Nossa hipótese considera que a favela do Vidigal passa por um           

processo de acelerada transformação. Uma conjunção de fatores políticos,         

sociais, culturais e econômicos, com predominância do ultimo, vai         

determinando mudanças que afetam o cotidiano de vida dos moradores e em            

ultima instância, “induzem” moradores a se mudarem, promovendo uma         

expulsão indireta, uma remoção discreta. O volume e a velocidade com que            

chegam novos moradores e saem antigos é assustadora e, portanto, ocorre um            

processo que envolve remoção. Porém, vai além, trata-se de um processo de            

apropriação e dominação do espaço urbano que em muito se assemelha ao            

fenômeno urbano abordado pelo conceito de gentrificação.  

Do ponto de vista de nossa pesquisa os sentidos assumidos pelo           

processo em curso no Vidigal remetem ao fenômeno urbano abordado pelo           

conceito de gentrificação. Escapa aos objetivos desse trabalho concluir que o           

Vidigal passa por um processo de gentrificação. Afinal, deslocamento         

residencial e despossessão são processos cada vez mais frequentes nas          

cidades, ganhando formas e particularidades que dificultam enquadramentos e         

generalizações. Mas sem dúvida os estudos sobre esse fenômeno urbano têm           

contribuições importantes à compreensão do processo em análise. 

A escolha do Vidigal como objeto desse estudo advém da compreensão           

de que os processos de apropriação e dominação do espaço não são uma             

singularidade do Rio de Janeiro, mas sim uma tendência global - como            

apontam diversos autores (HARVEY, 2011; DAVIS, 2006; ROLNIK, 2015).         

Contudo, o Rio de Janeiro e o Vidigal carregam particularidades que merecem            

análises. 
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Cabe salientar que ao longo da produção desse trabalho a maior           

compreensão sobre a reestruturação urbana e a aproximação com a história do            

Vidigal foram revelando que a UPP não é o elemento basilar do processo de              

mercantilização dessa favela. Quando passamos a compreender que na atual          

etapa de desenvolvimento do capitalismo o avanço do complexo         

imobiliário-financeiro e da indústria de turismo tem sido determinantes,         

percebemos que os elementos chave desse processo são os agentes          

econômicos que tem pautado a apropriação do Vidigal pelo capital. Neste           

sentido, passamos a entender que a UPP é apenas o “braço armado” de uma              

expansão da fronteira econômica (SMITH, 2007). 

A escolha deste objeto vincula-se a minha trajetória pessoal e às recentes            

experiências profissionais e políticas. Minha formação profissional e política teve          

origem a partir do ciclo de formação acadêmica na Universidade Federal           

Fluminense (UFF), iniciado no ano de 2007 com o ingresso no curso de             

Graduação em Serviço Social.  

Na graduação me dediquei à compreensão da realidade das favelas          

cariocas. Naquele período, muitas incompreensões me instigaram e alguns fatos          

me conduziram ao estudo da questão urbana no Rio de Janeiro, e a análise              

crítica da recente Política de Segurança Pública, salientando o papel da mídia            

empresarial na distorção da concepção de Direitos Humanos e na formação de            

uma opinião pública favorável ao Projeto de “Pacificação” .  1

O desejo de estender tal pesquisa me dirigiu ao aprofundamento dos           

estudos, passando a me debruçar sobre a questão urbana com especial atenção            

ao processo de reconfiguração urbana em curso na cidade do Rio de Janeiro.             

Em meio à maturação teórica a realidade cuidou de interferir no percurso, nesse             

período consegui meu primeiro emprego na “cidade maravilhosa”. A especulação          

imobiliária (incompatível com meu baixo salário) e a burocracia inconciliável do           

1 Essa pesquisa resultou no Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “A dominação de classe               
pela coerção e pelo consenso: um estudo crítico sobre o discurso jornalístico no processo de               
‘pacificação’ do Complexo do Alemão”, defendido no ano de 2013, sobre a orientação do              
professor Rodrigo da Silva Lima. 
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mercado imobiliário formal (como as exigências de fiador ou seguro fiança) me            

impediram de fazer parte da “cidade formal”. Encontrei na favela do Vidigal uma             

solução de moradia próxima ao trabalho e sem as barreiras impostas pelo            

absurdo mercado imobiliário da cidade.  

Morando bem perto do trabalho, com um belo cenário e num ambiente            

acolhedor como o Vidigal, me senti bem recebida pela “cidade de braços abertos             

do cartão postal”, mas o cotidiano me revelou muitas contradições. Submersa na            

materialidade do que antes eram apenas categorias, hipóteses, objeto de          

estudo, percebi que minha realidade está em perfeita consonância com os           

processos em curso na cidade. Especialmente com os fatores que vêm           

conduzindo uma mudança do perfil socioeconômico dos moradores das favelas          

da Zona Sul e assim acirrando de maneira brutal a segregação socioespacial            

dos setores mais pobres da classe trabalhadora.  

Como já vinha desenvolvendo um estudo pautado no exame crítico da           

política de militarização das favelas através das Unidades de Polícia          

Pacificadora, na condição de moradora do Vidigal, uma favela “pacificada”          

desde 2011, passei a observar atenta e criticamente as transformações que           

vêm ocorrendo nesse território. Foi essa aproximação recente, porém latente,          

que revelou que o Vidigal está mudando e motivou o desenvolvimento desse            

estudo.  

Motivada pelo interesse de compreender melhor esse processo ingressei         

no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento          

Regional, na Universidade Federal Fluminense, sob a orientação da professora          

Eblin Joseph Farage.  

Além das atividades do mestrado, o amadurecimento enquanto        

pesquisadora tem se dado especialmente pela inserção, a partir de 2014, no            

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares – NEPFE,            

onde atuo em frentes de pesquisa e extensão vinculadas à compreensão da            
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realidade das favelas e espaços populares da Região Metropolitana do Rio de            

Janeiro com ênfase na organização de movimentos sociais.  

O ano de 2014 trouxe ainda um novo desafio: o convite do Conselho             

Regional de Serviço Social – CRESS-RJ, para representar a entidade no           

Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro – Consperj.            

Entendemos que no contexto neoliberal os conselhos de direitos são espaços de            

simulação da participação da sociedade civil, que sem poder decisório, é           

utilizada para legitimar as ações predefinidas pelo poder público. Em meio às            

várias contradições e limites compreendidos nessa frente de luta e ação política            2

e sem ilusão de acreditar nesse conselho como espaço de transformação,           

aceitamos o desafio. A inserção como conselheira do Consperj tem servido           

especialmente à compreensão da função da política de “segurança pública” na           

estrutura do Estado; e proporcionado proveitoso contato e articulação com          

movimentos sociais, lideranças comunitárias, organizações da sociedade civil,        

instituições públicas e sindicatos de trabalhadores da área de Segurança          

Pública; e com isso influenciado a revisão e amadurecimento do objeto de            

pesquisa.  

Neste sentido, a profícua relação com o Vidigal acrescentou         

inquietações importantes à delimitação de nosso objeto e o amadurecimento          

teórico proporcionado pelo ingresso no PPGSSDR-UFF permitiu apreender o         

objeto como um processo, para além de sua aparência, mas em sua essência,             

estrutura e dinâmica. 

Partindo da premissa de que a produção do espaço em geral e da             

urbanização em particular é um fenômeno intrínseco à lógica de expansão da            

acumulação capitalista, passamos ao exame dessa dinâmica. Como bem         

assinala Lefebvre (2001, p.7) “o fenômeno urbano manifesta hoje sua          

enormidade, desconcertante para a reflexão teórica, para a ação prática e           

mesmo para a imaginação”. Nessa perspectiva nos vemos diante de um grande            

2 A atuação tem sido pautada principalmente na denúncia ao modelo de Política de Segurança Pública que vem sendo                   
adotado pelo Executivo Fluminense; na defesa da desmilitarização das polícias; na busca por uma mudança de                
paradigmas com relação à política de encarceramento e “guerras as drogas”; e na necessidade de controle social e                  
participação democrática da sociedade civil na implementação de Políticas Públicas.  
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desafio quando nos propomos a analisar um processo histórico, em curso, que            

conforma o espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro. Encontramos em Marx             

um alento, “todo começo é difícil em qualquer ciência”  (MARX, 2013, p.77) e             

mais do que um alento encontramos em seu legado “a base necessária,            

indispensável, para a teoria social” (NETTO, 2011, p.58). 

Para Marx, “toda ciência seria supérflua se a forma de manifestação [a            

aparência] e a essência das coisas coincidissem imediatamente” (MARX, apud          

NETTO, 2011, P.22). O método desenvolvido por Marx é nucleado por três            

categorias:  totalidade ,  contradição e  mediação . Buscando seguir esse método         

nosso estudo tem a pretensão de abarcar o fenômeno urbano em curso no             

Vidigal em sua totalidade. Apreender o objeto em sua totalidade implica:           

compreender que a totalidade é constituída por totalidades de diferentes graus           

de complexidade; recuperar o movimento que resulta do caráter contraditório          

de todas as totalidades; e abranger as mediações que articulam as totalidades,            

ou os complexos constitutivos da totalidade (NETTO, 2011). 

Por esse caminho, recorremos à revisão bibliográfica de autores         

clássicos e contemporâneos que no campo da teoria social crítica oferecem           

subsídios à problematização da questão urbana e da  produção do espaço  nos            

marcos do capitalismo, tais como Karl Marx, Friedrich Engels, Henri Lefebvre,           

Milton Santos, Mike Davis e David Harvey. 

Organizamos o trabalho em três capítulos: No primeiro, buscaremos         

refletir a dinâmica urbana atual, tendo em vista que o corrente processo de             

reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, inscrito na etapa de mundialização            

e financeirização do capital (CHESNAIS, 1998), vem atender aos novos          

interesses do modo de produção capitalista em seu movimento infindável de           

produção e absorção de excedentes, e as ações que materializam esse           

reordenamento emergem do contexto de crise estrutural capitalista.  

Assim, propomos um breve resgate da centralidade da questão urbana          

na dinâmica de acumulação, para analisar a conexão entre: mudanças na           

escala da urbanização e racionalização do capital para superação de suas           
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crises. Por conseguinte, buscaremos caracterizar o contexto histórico        

Latino-americano com base no conceito de desenvolvimento desigual e         

combinado do capitalismo, a fim de aferir ponderações sobre o processo de            

urbanização brasileiro.  

Outra etapa importante é a de compreensão da dinâmica de acumulação           

capitalista, a partir da virada ideológica e política neoliberal e o papel do Estado              

no gerenciamento dessa crise, especialmente no que tange o reordenamento          

socioespacial. O que nos conduz à análise do “novo” urbanismo que emergiu            

da virada neoliberal de racionalização da crise da década 1970, bem como            

seus desdobramentos no Rio de Janeiro. 

No segundo capitulo buscamos remontar os momentos de  formação,         

expansão e realocação das favelas cariocas, assinalando os agentes         

capitalistas e os atores sociais que influenciaram a feitura da cidade e uma             

particularidade da segregação no Rio de Janeiro: a favelização. Em seguida           

analisamos a tendência global à favelização e as novas pretensões que           

incidem sobre esses espaços. Consideramos que no Rio de Janeiro os           

processos de segregação sempre contaram com medidas coercitivas sobre as          

favelas e seus moradores, e as remoções são um paradigma da historia da             

cidade que está longe de ser superado. Destacamos que no atual contexto, as             

remoções dispõem de mecanismos estrategicamente elaborados, novas       

fórmulas, novos argumentos e novos instrumentos vêm sendo colocados em          

cena para mascarar esse método. 

No terceiro capítulo analisamos o processo em curso no Vidigal.          

Partimos de levantamentos de dados e informações sobre essa favela e           

recorremos à história oral de alguns moradores através da realização de           

entrevistas individuais e em grupo. Assim arriscamos uma aproximação, um          

resgate da história e das particularidades dessa favela. Na sequência          

analisamos a funcionalidade da política de “pacificação” e as mudanças por ela            

desencadeadas, focalizando os desdobramentos dessa política na favela do         

Vidigal e recorrendo à analise dos moradores entrevistados. Por fim,          
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examinamos os agentes e aspectos que impulsionam as transformações em          

curso e apontamos alguns dos impactos no cotidiano de vida da população            

local. 
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1– A RECONFIGURAÇÃO URBANA A SERVIÇO DA DINÂMICA DO         

CAPITAL 

  

Em todas as partes, indiferença bárbara e grosseiro egoísmo de um lado, de outro, 

miséria indescritível; em todas as partes, a 

guerra social: a casa de cada um em 

estado de sítio; por todos os lados, 

pilhagem recíproca sob a proteção da lei;  

e tudo tão despudorada e abertamente que ficamos assombrados diante das 

consequências das nossas condições 

sociais (...), e permanecemos espantados 

com o fato desse mundo enlouquecido 

ainda continuar funcionando. 

(ENGELS, 2011, p.68) 

  

A citação que serve de epigrafe desse capítulo, fora assinalada por           

Engels em sua obra  A situação da classe trabalhadora na Inglaterra escrita em             

1845, mas ainda permanece bastante atual. Não por acaso, mas exatamente           

porque Engels, a época, já abordava - à luz do contexto econômico e político -               

como problema das grandes cidades a contradição capital x trabalho que se            

expressa na conformação da vida urbana e as questões materiais, como a            

miséria do proletariado urbano. 

Diferentemente do método utilizado por Engels, ainda é frequente o          

estudo sobre a cidade e a urbanização ser separado da análise das relações             

sociais e do desenvolvimento econômico capitalista, sendo negligenciado o         

papel do Estado nesse processo. Contrariando essa frequência o geógrafo          

David Harvey propõe uma reconstrução da teoria marxista, sobre a qual vem            

centrando seus estudos no “papel da urbanização na mudança social,          

especialmente sob as condições das relações sociais capitalistas e da          

acumulação capitalista” (HARVEY, 2005, p. 163) e faz isso incorporando a           

questão espacial na análise marxista. Para ele, ainda hoje se recai no erro de              

estudar a urbanização como se essa fosse um “produto secundário passivo”           
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em relação às mudanças sociais mais fundamentais. Em contrapartida nos          

estudos sobre mudanças macroeconômicas e macrossocial, por comodidade, o         

urbano é deixado de fora (HARVEY, 2005).  

Os poderosos  insights de Harvey, para usar as palavras do próprio autor,            

revelam que o processo de feitura da cidade “é tanto produto como condição             

dos processos sociais de transformação em andamento” (2005, p. 163), e,           

portanto o autor considera: 

Conveniente investigar o papel que o processo urbano talvez esteja desempenhando           
na reestruturação radical em andamento nas distribuições       
geográficas da vida humana e na dinâmica político-econômica        
do desenvolvimento geográfico desigual dos tempos mais       
recentes (HARVEY, 2005, p. 164).  

 

Já o filósofo francês Henri Lefebvre com toda sua contribuição a reflexão            

da questão urbana, considera que a cidade  “é a obra de uma história, isto é, de                

pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições            

históricas” (Lefebvre, 2001, p.52).  

 A cidade se transforma não apenas em razão de ‘processos globais’ relativamente             
contínuos (...) como também em função de modificações        
profundas no modo de produção, nas relações ‘cidade-campo’        
nas relações de classe e de propriedade. O trabalho correto          
consiste aqui em ir dos conhecimentos mais gerais aos         
conhecimentos que dizem respeito aos processos e as        
descontinuidades históricas, à sua projeção ou refração na        
cidade, e inevitavelmente, dos conhecimentos particulares e       
específicos referentes à realidade urbana para seu contexto        
global (LEFEBVRE, 2001, p. 58) 

 

Milton Santos (2012, p. 21) tem alertado que frequentemente o papel do            

espaço em relação à sociedade tem sido minimizado e nesse sentido muitas            

vezes não é levado em conta que “o espaço construído e a distribuição da              

população, por exemplo, não têm um papel neutro na vida e na evolução das              

formações econômicas e sociais” (SANTOS, 2012, p. 33) e prossegue: 

 

O espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas transformações são             
determinadas por necessidades sociais, econômicas e      
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políticas. Assim, o espaço reproduz-se, ele mesmo, no interior         
da totalidade, quando evolui em função do modo de produção e           
de seus momentos sucessivos. Mas o espaço influencia        
também a evolução de outras estruturas e, por isso, torna-se          
um componente fundamental da totalidade social e de seus         
movimentos (SANTOS, 2012, p. 33). 

 

Contando com a contribuição desses e outros autores, clássicos e          

contemporâneos, buscaremos exercitar o método proposto, recorrendo a        

alguns aspectos da produção do espaço e da urbanização para subsidiar nossa            

análise sobre a corrente reconfiguração urbana do Rio de Janeiro, e os            

impactos materiais desse processo no cotidiano dos segmentos mais         

pauperizados da classe trabalhadora. 

Portanto, nesse primeiro capitulo, buscaremos refletir a dinâmica urbana         

atual, tendo em vista que o corrente processo de reurbanização da cidade do             

Rio de Janeiro, inscrito na etapa de mundialização e financeirização do capital            

(CHESNAIS, 1998), vem atender aos interesses do modo de produção          

capitalista em seu movimento infindável de produção e absorção de          

excedentes, e as ações que materializam esse reordenamento emergem do          

contexto da crise estrutural capitalista.  

Deste modo, nesse primeiro capítulo fazemos um breve resgate da          

centralidade da questão urbana na dinâmica de acumulação. Procurando         

analisar, à luz do geógrafo David Harvey, a conexão entre: mudanças na escala             

da urbanização e racionalização do capital para superação de suas crises.  

Por conseguinte, traçamos uma caracterização do contexto histórico        

Latino-americano com base no conceito de desenvolvimento desigual e         

combinado do capitalismo, para aferir ponderações sobre o processo de          

urbanização brasileiro.  

Outra etapa importante é a apreensão do atual contexto de crise           

estrutural e o papel do Estado capitalista nessa dinâmica de gerenciamento de            

crise, especialmente, no que tange ao reordenamento socioespacial.        

Recorremos à concepção marxista de Estado para demarcar a funcionalidade e           
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a refuncionalização das ações do Estado junto ao mercado e à dinâmica de             

acumulação, especialmente a partir da virada ideológica e política neoliberal. O           

que nos conduz à análise do “novo” urbanismo (SOUZA, 2008) que emergiu da             

virada neoliberal de racionalização da crise da década 1970.  

 

 

1.1 - O urbano como produto e produtor do desenvolvimento capitalista 

A cidade não é apenas a organização funcional do espaço, suas ruas e edificações, 

seus bairros, pessoas carregando sonhos, 

isoladas na multidão, em um deserto de 

prédios, que aboliu o horizonte e apagou 

as estrelas. A cidade é a expressão das 

relações sociais de produção capitalista, 

sua materialização política e espacial que 

está na base da produção e reprodução do 

capital. 

 (IASI, 2013, p. 41) 

  

O desenvolvimento capitalista em sua dinâmica de crescimento tem na          

cidade urbano industrial, em especial a partir do século XX, a exposição            

máxima de suas contradições inerentes. A cidade não nasce no marco do            

capitalismo, mas sem dúvida o processo de organização dos distintos territórios           

a partir da industrialização tem sido um motor de transformações na sociedade           3

. Nesse sentido, segundo Lefebvre (1999; 2001), a cidade é produto e ao             

mesmo tempo produtora de tal processo.  

Discorre o autor (Idem), que o assalto da cidade pela industrialização           

imprimiu mudanças a sua dinâmica e conformação. Inaugurou uma realidade          

3 Engels em seu livro  A situação da classe trabalhador na Inglaterra  analisa que na medida que                 
a indústria e o comercio se desenvolvem nas grandes cidades, ficam cada vez mais nítidas as                
consequências de tal desenvolvimento. Descrevendo as duríssimas condições de vida dos           
trabalhadores no contexto da revolução industrial avalia que depois de visitar os “bairros de má               
fama” de Londres, ou seja, os bairros que concentravam a classe operária, constatava-se que              
“[...] os londrinos tiveram de sacrificar a melhor parte de sua condição de homens para realizar                
todos esses milagres da civilização de que é pródiga a cidade”. (ENGELS, 2010, p.67) 
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urbana ampliada e estilhaçada que modificou os traços que outrora a           

distinguia: o primado de seu  valor de uso – totalidade orgânica, sentido de             

pertencer, imagem enaltecedora, esplendores monumentais, fruição, beleza.       

Processo histórico que Lefebvre (Idem) chama implosão-explosão, pois levou à          

enorme concentração de pessoas, riquezas, coisas, meios, pensamentos etc.         

ao passo que projeta fragmentos múltiplos e disjuntos como periferias,          

subúrbios, residências secundárias, cidades satélites etc. Com isso o autor          

(Idem) caracteriza que atravessada pelo processo de industrialização a cidade          

é transformada, sobressaindo o  valor de troca e a generalização da           

mercadoria, “ a rua converte-se em rede organizada pelo/para o consumo”          

(LEFEBVRE, 1999, p. 31).  

Lefebvre (1999; 2001) nos proporciona um eixo de raciocínio que trança           

de forma abstrata o caminho percorrido pelo urbano e aponta como as            

mudanças da cidade e de sua relação com o campo configuraram o que o              

autor chama de “sociedade urbana”. 

Seguindo o lastro analítico de Lefebvre, Carlos (2004) aponta que          

compreender a problemática urbana requer considerar que ela não diz respeito           

apenas à cidade. Mas também à generalização da urbanização, que impõe um            

modo de vida compatível com a racionalidade inerente ao processo de           

reprodução das relações sociais capitalistas. O que implica pensar a cidade           

como a “ordem próxima” o “plano do lugar revelando o vivido”; e o urbano -               

“ordem distante” - como reprodução da vida em todas as suas dimensões            

“revelaria o processo de generalização da urbanização e da formação de uma            

sociedade urbana como possibilidade” (CARLOS, 2004, p. 9).  

 

Nessa direção a sociedade urbana não designa mais a vida na cidade, mas surge da               
explosão (com imensa urbanização) da cidade; com os        
problemas de deterioração da vida urbana. Enquanto momento        
histórico o urbano engloba, mas antes transcende a cidade é          
assim que para Lefebvre o conceito de urbano permite analisar          
um duplo processo aquele de implosão-explosão – a cidade de          
origem não desaparece com a modernidade ao mesmo tempo         
em que se dispersam em torno dela a aglomeração. O termo           
designaria um processo mais amplo ‘onde se desenvolve a         
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modernidade e cotidianeidade no mundo moderno’; o modo de         
produção existente ampliou o domínio da mercadoria       
estendendo seu poder para todo o território, inundando e         
redefinindo relações sociais. (CARLOS, 2004, p. 30) 

 

Desse modo, “a cidade e o urbano não podem ser compreendidos sem            

as instituições oriundas das relações de classe e de propriedade” (LEFEBVRE,           

2001, p. 59). Estabelecendo-se como base às condições necessárias ao          

desenvolvimento da racionalidade burguesa e arena das lutas entre as classes           

fundamentais desse sistema, a cidade e o urbano são a expressão das            

relações sociais capitalistas.  

A produção do espaço é um elemento chave da problemática do mundo            

moderno.  Acreditamos que uma interpretação dos processos urbanos requer         

analisar a cidade e o urbano como base das condições necessárias ao            

desenvolvimento da racionalidade burguesa e a centralidade da produção do          

espaço como “elemento central da problemática do mundo moderno, tanto do           

ponto de vista do processo de acumulação/reprodução do capital quanto do           

ponto de vista das relações sociais” (CARLOS, 2015, p. 44). 

 

Desse modo, a problemática urbana se constrói a partir de novas questões que             
demonstra as determinações históricas do momento atual e        
indicam uma continuidade histórica e uma      
descontinuidade/justaposição desigual dos momentos de sua      
produção. A descontinuidade dos espaços cria dialeticamente       
concentração/ dispersão ou explosão do centro como expansão        
desmesurada da periferia, que contempla, contraditoriamente,      
várias classes de renda, várias formas de ocupação como         
necessidade de ampliação do processo de valorização. Nesse        
movimento, incorporam-se fragmentos de espaço que se       
condensam conflituosamente pela migração das classes      
sociais: expulsão das classes de baixa renda e deslocamento         
das favelas para áreas distantes, fato que rompe com os laços           
sociais que ligam as pessoas aos lugares e por isso mesmo, à            
comunidade” (CARLOS, 2015, p. 53). 

 

Como bem descrito pela tradição marxista, a sacralização da         

propriedade privada - que “inaugura-se com a fundação da noção de urbano na             

modernidade” - e o trabalho com disciplinador das relações sociais são peças            
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chave do processo de acumulação capitalista (PEREIRA, 2012, p. 380). A           

propriedade fundiária esteve presente em outros modos históricos de produzir.          

Entretanto, o capital criou uma forma específica de propriedade que lhe serviu            

tanto como pressuposto histórico, quanto como fundamento permanente        

(IAMAMOTO, 2011).  

O movimento de expansão das populações nas áreas urbanas, como          

fator fundamental ao aumento do valor da terra, foi capturado pelos capitalistas            

proprietários fundiários. Assim a produção da geografia do capitalismo está          

intimamente relacionada à propriedade privada fundiária. Para que os         

proprietários realizem a acumulação e os ganhos especulativos, o Estado tem           

o papel de realizar investimentos e construir infraestruturas que possibilitem          

criar novos usos e elevar o valor de troca dos terrenos e imóveis. (HARVEY,              

2011). Na cidade capitalista a valorização dos imóveis é determinada pelos           

investimentos públicos locais, mas os lucros gerados são embolsados pelos          

proprietários (MARICATO, 2001). 

As dinâmicas de reprodução capitalistas que influenciam o processo de          

constituição da cidade e da urbanização vêm sendo destrinchadas por David           

Harvey (2005, 2011). O autor reflete que o capitalismo como uma forma de             

classes que se destina à produção e absorção perpétua de excedentes, é            

dinâmico e inevitavelmente expansível, e nesse movimento reforma        

constantemente o mundo em que vivemos. “Isso significa que está sempre           

produzindo as condições necessárias para a urbanização ocorrer” (HARVEY,         

2011, p. 137). 

Recuperando que Marx escreveu nos  Grundrisse: “o capital tem de se           

empenhar para derrubar toda barreira local de intercâmbio, i.e., da troca, para            

conquistar toda terra como seu mercado” (MARX, apud, HARVEY, 2011, p.           

128) Harvey (2011, p. 128) alerta que “todos os limites geográficos da            

acumulação do capital têm de ser ultrapassados”. Por aqui, entendemos que a            

reprodução capitalista não é apenas a reprodução da mercadoria, mas de todo            

um mundo da mercadoria. 
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 Em sua obra  A produção capitalista do espaço,  o geógrafo britânico se            

coloca a tarefa de “elaborar uma teoria geral das relações espaciais e do             

desenvolvimento geográfico sob o capitalismo” (HARVEY, 2005, p. 142), que          4

possa explicar entre outras coisas, a importância e a evolução das funções do             

Estado  , do desenvolvimento geográfico desigual, do progresso e das formas          5

de urbanização. Para tal, parte da pontuação de que Marx priorizou o tempo             

sobre o espaço, ou melhor, a necessária “anulação do espaço pelo tempo” e             

isso não foi necessariamente um equivoco, já que: 

Na circulação do capital, o propósito e objetivo dos envolvidos deve ser controlar o              
tempo do trabalho excedente, e transforma-lo em lucro dentro         
do tempo de rotação socialmente necessário. Do ponto de vista          
da circulação do capital, portanto, o espaço aparece, em         
primeiro lugar, como mera inconveniência, uma barreira a ser         
superada (HARVEY, 2005, p. 143). 

 

De modo simples, a  compressão do espaço pelo tempo  é necessária           

para que o capital investido retorne ao capitalista o quanto antes e acrescido de              

mais valor. O que acontece por meio da diminuição do  tempo de trabalho             

necessário, o aumento do  tempo de trabalho excedente (apropriado pelo          

capitalista), conjugado a tecnologias e infraestruturas que permitam a mais          

rápida produção, circulação e realização da mercadoria. (HARVEY, 2005).         

Nesse sentido, 

(...) a geografia histórica do capitalismo pode ser mais bem considerada do ponto de              
vista do triplo imperativo da produção, mobilização e absorção         
do excedente de capital e da força de trabalho. Sem a criação            
prévia e a mobilização de tal excedente, a circulação do capital           
não pode nem mesmo começar, nem a expansão podem ser          
sustentada (HARVEY, 2005).  

 

4 O geógrafo britânico Davis Harvey, desenvolve uma obra bastante original, a qual não              
pretendemos dar conta. Aqui recolhemos algumas contribuições de sua teoria da ordenação            
espaço-temporal que nos auxilia na análise dos métodos de gerenciamento de crise, na             
compreensão da relação entre as crises e as mudanças na escala da urbanização e à               
constante reconstrução da geografia do capitalismo. 
5 Sobre a importância e coevolução das funções do Estado dedicaremos um trecho ulterior              
desse trabalho, onde também recorreremos às contribuições do autor.  
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Sendo necessário não apenas produzir excedente de capital e de          

trabalho, mas também absorvê-los, o espaço urbano é fundamental a essa           

concretização, pois se configura como localização e suporte das relações          

sociais capitalistas, como lugar da infraestrutura necessária à concretização do          

ciclo de rotação do capital - momentos de produção, distribuição, circulação,           

troca e consumo de mercadorias (CARLOS, 2015).  

Entretanto, a reprodução ampliada do capital é um processo de          

contradições internas, que frequentemente não consegue absorver os        

excedentes produzidos, o que irrompe sob a forma de crises de acumulação. O             

que significa que as crises são endêmicas ao processo de acumulação           

capitalista (HARVEY, 2005, p. 132). Mas as crises possuem uma função           

importante, elas impõem algum tipo de racionalização do desenvolvimento         

econômico capitalista  , e apesar de seus efeitos sociais devastadores,         6

podemos entender as crises como momentos do capital renovar suas          

condições de acumulação. Por conseguinte é também pelas crises que a           

reestruturação geográfica da acumulação de capital ocorre. 

O investimento de excedente de capital e de força de trabalho em            

determinada região, através, por exemplo, das obras de infraestrutura, criam e           

recriam condições para estabelecer um ambiente favorável à produção e          

reprodução do capital. Dessa maneira os ajustes espaciais expandem a base           

material, social e territorial do capitalismo e ainda absorvem excedente de           

capital e de trabalho. Aqui destaca-se o papel ativo do Estado moderno que             

prontamente aciona seus aparelhos no gerenciamento das crises e na          

reordenação geográfica do capital.  

Mas essa expansão geográfica, bem como a construção e reconstrução          

do urbano, gera novas contradições e problemas que por vezes se desdobram            

em novas crises. Por esse repetido movimento de solucionar uma crise e a             

6 “Essa racionalização apresenta um custo social e provoca trágicas consequências humanas            
na forma de falências, colapsos financeiros, desvalorização forçada de ativos e poupanças            
pessoais, inflação, concentração crescente de poder econômico e político em poucas mãos,            
queda dos salários e desemprego [...] A reação social às crises pode afetar a maneira pela qual                 
se resolve a crise, de modo que não há um único e necessário resultado para esse processo                 
de racionalização forçada” (HARVEY, 2005, p.45).  
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partir da solução gerar outra crise, de maior ou menor profundidade, para            

Harvey (2005) a classe burguesa estaria numa eterna “fuga pra frente” na            

tentativa de dar (sobre)vida ao capitalismo. 

Assim, a produção do espaço em geral e da urbanização em particular            

tornou-se um grande negócio para os capitalistas e seus agentes, pois a            

urbanização é crucial para absorver tanto o excedente de capital, quanto a            

força de trabalho crescente com o aumento da população. Portanto, “a           

produção do ‘urbano’, onde a maioria da população mundial em crescimento           

agora vive, tornou-se ao longo do tempo mais estreitamente ligada à           

acumulação do capital, ate o ponto em que é difícil distinguir uma da outra”              

(HARVEY, 2005, p.122). Nisto se expõe uma relação importante entre as           

mudanças na escala da urbanização e a racionalização do capital para           

superação de suas crises (HARVEY, 2011). 

Em meio a relação - entre urbanização e racionalização de crises -            

merece atenção um aspecto levantado por Lefebvre (2001): tal processo          

constitui estratégias de classe que conduzem ao “remanejamento da cidade,          

sem relação com a cidade, com sua vida própria”. Caracteriza o autor (Idem): 

Num tal processo intervêm ativamente, voluntariamente, classes ou frações de classes           
dirigentes, que possuem o capital (os meios de produção) e          
que geram não apenas o emprego econômico do capital e os           
investimentos produtivos, como também a sociedade inteira,       
com o emprego de uma parte das riquezas produzidas na          
‘cultura’, na arte, no conhecimento, na ideologia (LEFEBVRE,        
2001, p.21).  

 

Tanto Harvey (2005; 2011) quanto Lefebvre (1999; 2001), cada qual com           

suas formas de apreensão, argumentam que, conforme o capitalismo vai se           

formando, a cidade vai se transformando; conforme o capitalismo se consolida           

a cidade e a urbanidade se radicam, e por isso, em tempos de expansão do               

capital é marcante a expansão da urbanização. Nos termos de Harvey (2005;            

2011) tratam-se de  mudanças na escala da urbanização ; diria Lefebvre (1999;           

2011) que trata-se da conformação da  sociedade urbana . Ambos recorrem a           
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grande reforma urbana empreendida em Paris na metade do século XIX para            

caracterizar esse processo. 

Segundo descrito por Harvey (2011), a crise europeia de 1848, foi           

notadamente marcada pela existência lado a lado de excedente de capital           

inutilizado e força de trabalho excedente. Tal crise impetrou especialmente          

Paris - que era o berço da burguesia francesa -, desencadeando um processo             

revolucionário que logo foi abortado pela burguesia republicana, que esmagou          

violentamente a revolução, mas não conseguiu resolver a crise. No decurso,           

um golpe colocou Napoleão Bonaparte no poder, o qual reprimiu fortemente os            

movimentos políticos alternativos. Para absorver o excedente de capital e de           

força de trabalho, e assim solucionar a crise, o imperador anunciou um vasto             

programa de investimento em infraestrutura na França, em toda Europa e no            

Oriente. Dentre as grandiosas obras de Bonaparte destaca-se a reconfiguração          

da infraestrutura urbana de Paris, que delegou ao Barão Haussmann a missão            

de “resolver o problema do capital e da força de trabalho excedentes, por meio              

da urbanização” (HARVEY, 2011, p.138). 

Haussmann transformou o processo de modelagem urbano,       

redesenhando bairros inteiros, retirando das áreas centrais os bairros operários          

e jogando para os arredores da cidade, construindo em seu lugar grandes ruas,             

lojas, armazéns, teatros, edifícios públicos etc.  

Ele mudou a cidade em atacado, e não, no varejo. Ele pôde fazê-lo em parte por                
causa das novas tecnologias (construção de ferro e vidro,         
iluminação a gás e outros) e novas formas de organização          
(empresas de ônibus e lojas de departamento). Mas também         
necessitou de novas instituições financeiras e instrumentos de        
dívida (o Crédit Mobilier e Immobilier). Ele ajudou a resolver o           
problema do excesso de capital pondo em vigor um sistema de           
estilo Keynesiano de financiar a dívida com melhorias de         
infraestrutura urbana (HARVEY, 2011, p. 138).  

 

Lefebvre (2001) alerta ainda que o “urbanismo” Haussmaniano foi uma          

estratégia de classe para impedir que a democracia urbana nascesse, pois           

ameaçaria os privilégios da nova classe dominante. E o fizeram “expulsando do            

centro urbano e da própria cidade o proletariado, destruindo a ‘urbanidade’”.           
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Porém Haussmann fracassou, pois anos depois a Comuna de Paris marcaria o            

forçoso retorno dos operários (que haviam sidos relegados aos subúrbios e           

periferias) ao centro urbano, a reconquista da cidade, esta obra que lhes tinha             

sido arrancada (LEFEBVRE, 2001). 

Com isso modificou-se o modo de vida urbana, Haussmann “substitui as           

ruas tortuosas, mas vivas por longas avenidas, os bairros sórdidos, mas           

animados por bairros aburguesados” (LEFEBVRE, 2001 p.23) e assim Paris          

transformou-se na “cidade da Luz”, um grande centro de turismo e consumo            

com grandes exposições, óperas, lojas de departamento e a indústria da moda.            

Essa coevolução urbana criou além de tudo, oportunidades de lucro pelo           

consumismo (HARVEY, 2011) generalizando a organização da cidade pela         

mercadoria ou como diria Lefebvre (2001; 1999) subordinando o  valor de uso            

ao  valor de troca .  

Harvey (2011) destaca ainda outro episódio de mudança de escala do           

pensamento sobre urbanização, que se relaciona com processos de crise do           

capitalismo. Nos Estados Unidos, no pós Segunda Guerra Mundial, para          

resolver o problema de excedente de capital e de força de trabalho, Robert             

Moses fez na região metropolitana de Nova York o que Haussmann fez em             

Paris, porém numa escala ainda maior. 

Promoveu uma total reengenharia não só da cidade, mas de toda região            

metropolitana. Tal processo de suburbanização “se expandiu geograficamente        

por todo o país com o desenvolvimento capitalista no Sul e Oeste,            

desempenhando um papel crucial na estabilização não só da economia dos           

EUA, mas também do capitalismo global centrado nos EUA depois da guerra”            

(HARVEY, 2011, p. 139).  

A suburbanização dos Estados Unidos baseada na rodovia, no         

automóvel e na difusão de novos bens de consumo, representou uma mudança            

no estilo de vida urbano ainda mais radical que a ocorrida em Paris. Para isso,               

promoveu uma “revolução em termos financeiros e administrativos e uma volta           
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ao financiamento da dívida apoiado por um aumento da capacidade dos           

trabalhadores de pagar pelo modo de vida suburbano” (HARVEY,2011, p.139)  . 7

Com isso o geógrafo britânico destaca que a absorção de excedente por            

meio da transformação urbana recorrentemente apresenta-se como “destruição        

criadora”. Tanto que para o autor (IDEM) a superação local dessa crise se             

desdobrou na virada ideológica e política neoliberal e vem se desdobrando na            

crise atual  . 8

Os exemplos apresentados por Harvey (2011) e Lefebvre (2001)         

iluminam a análise da questão urbana. Remetendo-nos ao Brasil,         

especialmente ao Rio de Janeiro, podemos mencionar pelo menos dois          

processos semelhantes. Primeiro a reforma urbana empreendida no Rio de          

Janeiro pelo prefeito Pereira Passo no início do século XX, que sabidamente foi             

inspirada no modelo praticado por Haussmann em Paris. Segundo, e que mais            

nos interessa nesse trabalho, a reforma urbana em curso no Rio de Janeiro.             

Que vem sendo executa atualmente pelo Prefeito Eduardo Paes, mas que           

pode ser refletida a partir de seus antecessores e de outras esferas do Estado              

Brasileiro, especialmente o governos do estado. É exatamente essa reforma          

urbana atual que pretendemos analisar. Por conseguinte, se faz necessário          

7 Tal como a Haussmanização de Paris teve importância na dinâmica da Comuna de Paris, a                
suburbanização no estilo de Moses, com sua vida suburbana sem alma, desempenhou um             
papel importante nos movimentos de 1968 nos EUA. Como falaremos adiante, alguns autores             
irão apontar no Maio de 68, e na crise de hegemonia que ele representa, a raiz da crise                  
estrutural da  longa década 1970 . Trataremos de caracterizar melhor essa crise no item             
subsequente, até aqui cabe ressaltar, seguindo a avaliação de Harvey (2011) que além da crise               
de direção representada pelo Maio de 68, também a crise financeira de alcance global que               
ganhou força no final da década de 1970 explodiram nos Estados Unidos. “A solução se               
tornara o problema”, tanto que o epicentro da recessão foi exatamente a crise fiscal da cidade                
de Nova York, que apesar de ter um dos maiores orçamentos públicos da época, quebrou.  
8 Discorre o autor: “Com um dos maiores orçamentos públicos naquele momento no mundo              
capitalista, Nova York, cercada por subúrbios ricos em expansão, quebrou. A solução local,             
orquestrada por aliança entre Estado e as instituições financeiras, foi pioneira na virada             
ideológica e política neoliberal, que veio a ser implementada em todo o mundo na luta para                
perpetuar e consolidar o poder da classe capitalista. A receita era simples: esmagar o poder da                
classe trabalhadora, dar início ao arrocho salarial, deixando o mercado fazer seu trabalho e, ao               
mesmo tempo, colocando o poder do Estado a serviço do capital, em geral, e do investimento                
financeiro, em particular. Esta foi a solução da década de 1970 que está na raiz da crise de                  
2008 a 2009” (HARVEY, 2011, p. 141). 
 

41 
 



examinar a urbanização brasileira com base no desenvolvimento desigual e          

combinado do capitalismo.  

  

1.2 - Urbanização brasileira: uma face do desenvolvimento desigual e          

combinado do capitalismo.  

 

Como escreveu Perlman (1977, p. 31 e 45), “o Brasil oferece um            

contexto interessante e proveitoso para os estudos da urbanização” e para o            

estudo das consequências da migração para as cidades. Sobretudo porque o           

Brasil se tornou em pouco tempo uma “nação predominantemente urbana” com           

taxas de crescimento urbano das mais altas da América Latina e do “Terceiro             

Mundo”. O Rio de Janeiro é uma das cidades que apresentou o maior             

crescimento e não possui mais áreas livres para onde se expandir. (PERLMAN,            

1977, p. 45). 

O longo período de passagem da Idade Média para Idade Moderna, foi            

marcado pelo que Marx (2013) chamou de “acumulação primitiva”. Segundo          

Marx a acumulação primitiva é uma prévia da acumulação capitalista, uma           

acumulação que não é resultado do modo capitalista, mas seu ponto de            

partida.  

Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os revolucionamentos             
que servem de alavanca à classe capitalista em formação,         
mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas          
humanas são despojadas súbita e violentamente de seus        
meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho         
como proletários absolutamente livres. A expropriação da terra        
que antes pertencia ao produtor rural, ao camponês, constitui a          
base de todo o processo. Sua história assume tonalidades         
distintas nos diversos países e percorre as várias fases em          
sucessão diversa e em diferentes épocas históricas (MARX,        
2013, p.787). 

 

Nesse longo período de acumulação primitiva o que mais nos interessa é            

que “[...] na grande maioria dos casos, as economias pré-industriais da América            

Latina foram criadas pela expansão do capitalismo mundial, como reserva de           
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acumulação primitiva do sistema global [...]” (OLIVEIRA, 2013, p. 8). Por isso,            

segundo Novack (1988), o capitalismo como um sistema econômico mundial: 

Nos últimos séculos se desenvolveu de país a país, de continente a continente, e              
passou através das fases sucessivas do capitalismo comercial,        
industrial, financeiro e capitalismo estatal monopolista. Cada       
país, mesmo que atrasado, foi levado à estrutura das relações          
capitalista e se viu sujeito as suas leis de funcionamento.          
Enquanto cada nação entrou na divisão internacional do        
trabalho sobre base do mercado mundial capitalista, cada uma         
participou de forma peculiar e em grau diferente na expressão          
e expansão do capitalismo, e jogou diferente papel nas         
distintas etapas do seu desenvolvimento (NOVACK, 1988, p.        
13) 

 

Por essas características Fernandes (2008), Oliveira (2013) e Ianni         

(1996), vêm analisando o desenvolvimento econômico da América Latina à luz           

do conceito elaborado por Trotsky de desenvolvimento desigual e combinado          

do capitalismo. Tomando esses autores e tal conceito como referência é           

possível examinar que o desenvolvimento das forças produtivas se deu de           

forma desigual e combinada entre países centrais e periféricos, mas também           

permite observar uma dimensão importante do desenvolvimento capitalista na         

periferia: a combinação, a interação entre os setores “arcaicos” e “modernos”           

dentro do mesmo país (FERNANDES, 2008). O que nos permite compreender           

melhor os mecanismos que condicionaram o desenvolvimento do capitalismo         

por aqui e consequentemente do sistema urbano.  

Como assinala Florestan Fernandes, a sociedade nacional “originou-se        

para a história moderna como parte da expansão do mundo ocidental e o papel              

que nela tomaram os portugueses” (FERNANDES, 2008, p.24). Isso significa          

dizer que a “colonização” do Brasil, e de outros países da América Latina,             

coincidiu com as etapas finais da crise do mundo medieval na Europa e o              

florescimento das formas sociais que fundaram a Idade Moderna.  

A “colonização”, ou melhor, o sistema econômico implantando pelos         

europeus no que viria ser a América Latina, relaciona-se diretamente ao           

desenvolvimento do comércio continental europeu. No século XIV, através da          

revolução na arte de navegar e nos meios de transporte marítimos, as rotas             
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comerciais foram transformadas, conformando um novo equilíbrio das relações         

internas do continente que conduziu à expansão europeia ultramarina  . Neste          9

sentido, Caio Prado Jr (2004, p. 22) analisa que no essencial, todos os grandes              

acontecimentos desta era – como a exploração da costa africana, o           

descobrimento e a colonização das Ilhas pelos portugueses, o roteiro das           

Índias, bem como o descobrimento e exploração da América - articulam-se           

num conjunto que é um capítulo da história do comércio europeu. Lastro            

analítico semelhante é colocado por Celso Furtado (2004, p. 11), para quem “a             

descoberta das terras americanas é, basicamente, um episódio” do         

desenvolvimento do comércio europeu no século XV  .  10

O historiador Caio Prado Jr (2004) ao descrever o processo que levou             

ao povoamento da América Latina, acrescenta que a ideia de povoar não            

ocorreu em princípio. A ideia de “colonização” envolvia o estabelecimento de           

feitorias comerciais com um reduzido pessoal incumbido dos negócios, sua          

administração e defesa armada – assim como acontecia no Oriente onde não            

faltavam objetos para atividades mercantis. Na America Latina, um território          

primitivo, com parca e dispersa população indígena à época, foi necessário           

ampliar essas bases e estabelecer um povoamento capaz de abastecer e           

organizar a produção de gêneros que interessassem ao comércio. Aqui se tem            

o essencial da colonização da América Latina: produzir e exportar para Europa            

alguns gêneros tropicais ou minerais de grande valor comercial e por isso,            

altamente lucrativo (PADRO, 1994). 

9A revolução em termos de transportes marítimos derivou num novo sistema de relações             
internas, pois os territórios centrais por onde passavam as rotas antigas perdeu sua primazia              
para os territórios que formavam a fachada oceânica: Holanda, Inglaterra, Normândia, Bretanha            
e Península Ibérica. O novo equilíbrio, que se firmou no século XV, levou à expansão europeia                
ultramarina. No avançar pelo mar os portugueses, melhores situados geograficamente, foram           
pioneiros e atrás deles lançaram-se os espanhóis (PRADO JR, 1994). 
10 O autor destaca que de início os espanhóis foram os primeiros a colher os frutos – os metais                   
preciosos, a prata e o ouro do que viria a ser o México e o Peru. A descoberta dessas riquezas                    
correu a Europa despertando o interesse das demais nações europeias, que passam a             
contestar o direito de Portugal e Espanha sobre a totalidade das novas terras. Segue o autor,                
que a partir dessa pressão política torna-se indispensável para os portugueses e espanhóis             
conservar o domínio sobre as novas terras. Neste sentido, “coube a Portugal a tarefa de               
encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas” (FURTADO, 2004, p. 14).             
Resultando desse esforço o inicio da exploração agrícola das terras brasileiras.  
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Assim, a colonização brasileira entra na divisão internacional do trabalho          

através da implantação de uma estrutura agrária baseada na grande          

propriedade monocultural trabalhada por escravos. Essa posição na divisão         

internacional do trabalho influenciou a organização do espaço (SANTOS,         

2012). 

As cidades latinas, bem como a economia colonial, foram se          

desenvolvendo de forma desigual e combinada em relação à Europa Ocidental,           

a partir do desenvolvimento capitalista mundial. Na Europa a partir do século            

XVIII ocorre uma expansão das forças produtivas e o nascimento de uma            

indústria capitalista sedenta de mercados. A nível global se desenrolam          

guerras e revoluções - guerras napoleônicas; Independência dos Estados         

Unidos; revolução Industrial na Inglaterra; imposição de livre comércio; entre          

outras coisas - por aqui isso repercute na abertura de novos mercados para os              

produtos coloniais e essa expansão do mercado de exportação trará          

consequências para o setor de subsistência e para a nascente vida urbana. O             

Brasil se integrava a divisão internacional do trabalho e o Rio de Janeiro             

acelerava sua atividade comercial  . 11

O Rio de Janeiro começa a tomar vitalidade urbana quando se torna o             

porto de escoamento e importação, especialmente no período marcado pelo          

auge e decadência da mineração nas Gerais. Em 1763 a cidade foi elevada à              

condição de capital da colônia e sede do vice-reinado, agregando o poder, o             

sistema fiscal e o braço administrativo da coroa portuguesa. Torna-se centro de            

convergência da sociedade colonial. No entanto, como nos alerta Benchimol          

11 As cidades começam a ter uma dinâmica comercial mais diversificada, tanto pela             
comercialização do excedente alimentar, quanto pelos gastos das classes senhoriais, que           
passam a consumir produtos manufaturados e artigos de luxo importados da Europa. Ou seja,              
a expansão dos meios de produção na Europa, passa a contar com as colônias não apenas                
pelo envio de excedente, mas também como mercado consumidor. Isso é afirmar, que o              
consumo de produtos manufaturados e artigos de Luxo, por parte das classes senhoriais, não              
ocorreu apenas por transferências dos hábitos europeus, mas exatamente que a transferência            
desses hábitos foi impulsionada porque os colonizadores perceberam que poderiam aumentar           
a extração de excedentes da América Latina fazendo do continente uma extensão de seu              
mercado consumidor. O estabelecimento do livre comércio entre Espanha e suas colônias            
americanas reconhecia: “o tesouro metálico não era o único aporte possível das colônias à              
metrópole”, sendo igualmente importante “as possibilidades das colônias como mercado          
consumidor” (SINGER, p. 15).  

45 
 



(1992, p. 18) “o capital mercantil, vinculado à metrópole, não tinha maiores            

compromissos com a cidade, exceto aqueles indispensáveis à circulação de          

mercadorias”. 

Com a superação do estatuto colonial, no inicio do século XIX,           

inaugura-se uma nova etapa na formação da cidade do Rio de Janeiro, com a              

redefinição de seu papel e função. A transferência da corte portuguesa para o             

Brasil a partir de 1808, atraiu para a capital os grandes proprietários e acolheu              

uma multidão de fidalgos aspirantes de pensões e cargos públicos.          

Condicionando a formação da base administrativa do Estado que começaria a           

se constituir após o rompimento com as restrições impostas pelo sistema           

colonial em 1822. Mas a economia continuava balizada no tripé: escravidão,           

grande propriedade e monocultura para exportação. Como afirma Benchimol         

(1992, p. 22): “As relações de produção escravistas e o caráter           

predominantemente mercantil da vida econômica continuaram a definir a         

formação social brasileira”. 

 A formação do Estado nacional independente da colônia se deu sobre a            

manutenção das estruturas econômicas e sociais do sistema colonial. Do ponto           

de vista econômico a independência não se deu, mas apenas modificou os            

laços coloniais que passaram da Metrópole lusitana para a Inglaterra, que era o             

principal centro de poder do imperialismo econômico nascente. Mas a          

independência da nação, em 1822, representou ate certo ponto uma          

emancipação política , já que eliminou o fundamento “legal” das formas          12

preexistentes de expropriação colonial; promoveu uma reorganização do fluxo         

de excedentes para o exterior; e transferiu o poder político para as elites             

nativas. O que permitiu inclusive que o regime de castas e estamentos não             

12 “A emancipação política foi consumada em 1822, pelas camadas sociais dominantes, com o              
objetivo de romper com as restrições impostas pelo sistema colonial  A  liberdade de comércio e               
a  autonomia administrativa. Não foi além desses limites. As relações de produção escravista e              
o caráter predominantemente mercantil da vida econômica continuaram a definir a formação            
social brasileira, mas é preciso ressaltar que os fatos transcorridos desde a transferência da              
família real para o Rio de Janeiro, em 1808, sobretudo após a abdicação de D. Pedro I, em                  
1831, não conformaram uma situação de imobilismo nem tornaram fácil a busca da nova              
ordem. Do período regencial a 1850, foram subjugadas as forças centrifugas que ameaçaram a              
união do Império. O café espraiou-se pelo Vale do Paraíba, proporcionando-lhe as bases para              
que consolidasse sua unidade sobre o tripé, agora refeito, da escravidão, da grande             
propriedade e da monocultura de exportação”. (BENCHIMOL, 1992, p. 24) 
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fossem suplantados, mas sim que os “senhores feudais” fossem transplantados          

em aristocracia agrária (FERNANDES, 2008, p. 24 e 25). O resultado em toda             

América Latina foi: nações politicamente “livres” e economicamente        

“dependentes”  .  13

A modernização, que no contexto da emancipação política apenas disfarçava e           
matizava os novos laços de dependência colonial, aos poucos         
iria adquirir o significado e as proporções de um amplo          
processo de transplantação de gente, de técnicas ou        
instituições sociais e de ideias de vida da Europa para o meio            
brasileiro (FERNANDES, 2008, p.25). 

 

Especialmente no Brasil, tivemos um processo de independência formal         

que além de não romper a dependência colonial, não reverteu a forte            

concentração de poder econômico e político, não fundou uma república e tão            

pouco rompeu com os traços coloniais, como o modelo exportador de produtos            

agrícolas e matéria-prima, abalizado no trabalho escravo. Como bem sintetiza          

Ianni (1996, p.14) “o modo pelo qual se organizou o Estado nacional garantiu a              

continuidade, o conservantismo, as estruturas sociais herdadas do        

colonialismo”. 

Mas isso não quer dizer que a sociedade brasileira é fruto do “atraso”,             

como o modelo dual-estruturalista cepalino habituou afirmar. Preferimos        14

seguir o raciocínio de Fernandes (2008) para quem, sob o capitalismo           

dependente, a combinação de formas arcaicas - que poderiam simbolizar o           

13 Vários autores caracterizam o desenvolvimento do capitalismo na América Latina como            
capitalismo dependente. Tomando a apreensão de Fernandes (2008) extraímos alguns dos           
traços que diferenciam o capitalismo avançado do capitalismo dependente. Primeiro que essa            
modalidade de capitalismo ocorre para organizar internamente os interesses socioeconômicos          
que produzem as classes e atendem aos interesses externos. Por isso, o sistema econômico              
do capitalismo dependente não obedece à mesma dinâmica do capitalismo avançado. Sob o             
capitalismo dependente as forma econômicas arcaicas não são eliminadas, mas sim           
combinadas às formas mais modernas e essa combinação define-se como os meios pelo qual              
se estruturam as bases capitalistas nesses países. Nas palavras do autor (IDEM) “a estrutura e               
o padrão de equilíbrio do sistema econômico sob o capitalismo dependente, convertem a             
articulação econômica em fonte de privilegiamento dos agentes econômicos que podem operar            
no nível da integração capitalista das atividades econômicas internas e subordinam o            
crescimento interno às flutuações do consumo e das especulações financeiras do mercado            
mundial” (FERNANDES, 2008, p. 62). 
14 Segundo o modelo cepalino o arranque industrial, que se deu especialmente no pós anos               
1930, é reduzido à “substituição das exportações” e nessa forma estaria a raiz da formação dos                
polos: o “atrasado” e o “moderno”.  
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atraso - com formas modernas foram fundamentais para o desenvolvimento do           

capitalismo no Brasil.  

Bem como o sociólogo Francisco de Oliveira (2013) em seu livro  A crítica             

à razão dualísta , demonstra que na verdade o capitalismo se desenvolveu por            

aqui funcionalizando o “atraso” e, portanto a monocultura oligárquica, bem          

como as demais heranças coloniais, não foram obstáculos ao processo de           

implantação da ordem burguesa no Brasil, pelo contrário, foram funcionais          

servindo à transição para o Brasil capitalista. 

 Segundo o autor (Idem) exemplo claro dessa funcionalização do atraso          

foi a reconfiguração do papel da agricultura na economia nacional. Apesar de            

deixar de ser o setor de unidade central do sistema, esse setor “primitivo” ou              

“atrasado” precisou ser mantido ativo e foi funcionalizado a favor da incipiente            

industrialização e do novo modo de acumulação. Nessa reconfiguração, a nível           

interno, a agricultura devia suprir as necessidades das massas urbanas - de            

modo a não elevar os custos da alimentação, o que elevaria o custo da força               

de trabalho -, e as necessidades das empresas industriais, de modo a não             

elevar os custos das matérias-primas.  

Nesse sentido, Oliveira (2013) certifica que nos anos de passagem da           

economia de base agrário-exportadora para urbano-industrial, a agricultura foi         

fundamental, como um complexo de soluções de “acumulação primitiva”  .         15

15 O conceito, tomado de Marx, ao descrever o processo de expropriação do campesinato como               
uma das condições prévias para a acumulação capitalista, deve ser, para nossos fins,             
redefinido: em primeiro lugar, trata-se de um processo em que  não se expropria a propriedade               
— isso também se deu em larga escala na passagem da agricultura chamada de subsistência               
para a agricultura comercial de exportação — mas  se expropria o excedente  que se forma pela                
posse transitória da terra. Em segundo lugar, a acumulação primitiva não se dá apenas na               
gênese do capitalismo: sob certas condições especificas, principalmente quando esse          
capitalismo cresce por elaboração de periferias, a acumulação primitiva é estrutural e não             
apenas genética. Assim, tanto na abertura de fronteiras "externas" como "internas", o processo             
é idêntico: o trabalhador rural ou o morador ocupa a terra, desmata, destoca, e cultiva as                
lavouras temporárias chamadas de "subsistência"; nesse processo, ele prepara a terra para as             
lavouras permanentes ou para a formação de pastagens, que não são dele, mas do              
proprietário. Há, portanto, uma transferência de "trabalho morto", de acumulação, para o valor             
das culturas ou atividades do proprietário, ao passo que a subtração de valor que se opera                
para o produtor direto reflete-se no preço dos produtos de sua lavoura, rebaixando-os. Esse              
mecanismo é o responsável tanto pelo fato de que a maioria dos gêneros alimentícios vegetais               
(tais como arroz, feijão, milho) que abastecem os grandes mercados urbanos provenham de             
zonas de ocupação recente, como pelo fato de que a permanente baixa cotação deles tenha               
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Primeiro porque fornece aquilo que é fundamental para ampliar as          

possibilidades de acumulação industrial: os maciços contingentes       

populacionais que permitem a formação do “exército de reserva” nas cidades.           

Segundo porque em virtude do baixo custo da força de trabalho rural, era             

possível fornecer excedentes alimentícios a baixo custo e assim rebaixar o           

custo da força de trabalho urbana e dos salários reais. 

Por trás da aparente dualidade existe uma interação dialética. A agricultura, nesse            
modelo, cumpre um papel vital para as virtualidades de         
expansão do sistema: seja fornecendo as contingentes de força         
de trabalho, seja fornecendo os alimentos no esquema já         
descrito, ela tem uma contribuição importante na       
compatibilização do processo de acumulação global da       
economia [...] Longe de um crescente e cumulativo isolamento,         
há relações estruturais entre os dois setores que estão na          
lógica do tipo de expansão capitalista dos últimos trinta anos no           
Brasil (OLIVEIRA, 2013, p.50) 

 

O Brasil, apesar de já contar com cidades de grande porte desde o             

período colonial, ao final do século XIX tinha apenas 10% de sua população             

nas cidades. As primeiras décadas do século XX foram marcadas pela           

intensificação do processo de urbanização brasileiro, “impulsionado pela        

emergência do trabalho livre, a proclamação da república e uma indústria ainda            

incipiente que se desenrola na esteira das atividades ligadas à cafeicultura e às             

necessidades básicas do mercado interno” (MARICATO, 2001, p. 17).  

Oliveira (2013, p. 46) apresenta a conformação das cidades brasileiras          

como o melhor exemplo da “manutenção, ampliação e combinação do padrão           

‘primitivo’ com as novas relações de produção”. Portanto, segundo o autor, a            

cidade em sua realidade concreta e visível materializa essa “unidade de           

contrário” através da combinação de um urbanismo “moderno”, com uma          

industrialização com alta taxa de exploração da força de trabalho, o que só foi              

possível por meio de uma “economia de subsistência” urbana. 

A alta taxa de exploração da força de trabalho, materializada          

especialmente no baixo custo da força de trabalho, é um artefato estruturante            

contribuído para o processo da acumulação nas cidades; os dois fenômenos são, no fundo,              
uma unidade. (OLIVEIRA, 2013, p. 16 e 17).  
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do modelo de industrialização brasileiro e não foi possível apenas pelo baixo            

custo dos alimentos. Como bem observa Oliveira (2013) o preço da força de             

trabalho urbana é formado basicamente de dois elementos: custo da          

alimentação e o custo dos bens e serviços urbanos.  

Destacava Engels no livro  A situação da classe trabalhadora na          

Inglaterra que “o modo como é satisfeita a necessidade de um teto é um critério               

que nos permite saber como são satisfeitas as outras necessidades” (ENGELS,           

2010, p. 107). Por isso, cabe mencionar que a “economia de subsistência”            

urbana se solidifica especialmente na autoconstrução como alternativa de         

moradia, favorecendo fundamentalmente a manutenção do baixo custo da         

força de trabalho e consequentemente o desenvolvimento do modo de          

produção capitalista no Brasil. Assim: 

A aceleração do crescimento, cujo epicentro passa a ser a indústria, exige, das             
cidades brasileiras — sedes por excelência do novo ciclo de          
expansão — infraestrutura e requerimentos em serviços para        
os quais elas não estavam previamente dotadas [...] Uma         
não-insignificante porcentagem das residências das classes      
trabalhadoras foi construída pelos próprios proprietários,      
utilizando dias de folga, fins de semana e formas de          
cooperação como o "mutirão". Ora, a habitação, bem resultante         
dessa operação, se produz por trabalho não-pago, isto é,         
supertrabalho. Embora aparentemente esse bem não seja       
desapropriado pelo setor privado da produção, ele contribui        
para aumentar a taxa de exploração da força de trabalho, pois           
o seu resultado — a casa — reflete-se numa baixa aparente do            
custo de reprodução da força de trabalho — de que os gastos            
com habitação são um componente importante — e para         
deprimir os salários reais pagos pelas empresas. Assim, uma         
operação que é, na aparência, uma sobrevivência de práticas         
de "economia natural" dentro das cidades, casa-se       
admiravelmente bem com um processo de expansão       
capitalista, que tem uma de suas bases e seu dinamismo na           
intensa exploração da força de trabalho (OLIVEIRA, 2013, p.         
50). 

 

Como demonstrou Oliveira (2013) os salários dos operários empregados         

no setor industrial não foram regulados levando em consideração as          

necessidades de sua reprodução, especialmente os gastos com moradia.         

Somando-se a isso o enorme contingente de trabalhadores que não foram           
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absorvidos pela industrialização, permanecendo na informalidade. Neste       

sentido, como destacando por Maricato (2001, p. 41) “a industrialização          

baseada em baixos salários determinou muito do ambiente a ser construído”.  

Verifica-se assim que a formação do setor industrial, o qual o Estado            

interviu deliberadamente para tornar a empresa industrial unidade-chave da         

economia pretensamente moderna, tem nas cidades suas sedes por         

excelência. Conforme demarcamos, esse desenvolvimento se dá de forma         

desigual e combinada e isso se expressa na formação do espaço urbano, onde             

as ações do Estado conformam uma distribuição desigual dos equipamentos          

públicos e das obras de infraestrutura. Corroborando na formação de cidades           

marcadas por desigualdades sociais e segregação socioespacial. 

O sudeste – especialmente o eixo Rio de Janeiro X São Paulo – já era               

consagrado como região política, econômica e culturalmente hegemônica do         

país. Acentuando as desigualdades de crescimento econômico regional e         

assim conformando a reprodução da dependência em âmbito interno         

(BENCHIMOL, 1992). 

No Rio de Janeiro - que havia se tornado a época uma vitrine do              

progresso e modernização da civilização brasileira – o período de passagem do            

final do século XIX e início do século XX foi marcado por um processo de               

modificações no espaço urbano. As vastas obras empreendidas pelo Barão de           

Mauá, como a distribuição de água e esgoto, a construção de ferrovias e             

instituição de uma indústria de transportes, precederam à remodelação da          

cidade que viria estruturar uma “nova relação entre o Estado e o urbano”             

(BENCHIMOL, 1992, p. 209). 

O “embelezamento” e a “modernização” - que eram expressões de          

grande ressonância pelo mundo devido às obras de Haussmann em Paris –            

encontraram terreno fértil para serem empreendidos na capital onde a          

insalubridade provocava uma série de epidemias, que dizimavam grandes         

parcelas da população. A cidade fervilhava e as condições sanitárias refletiam           

a deterioração das condições de vida da classe trabalhadora. Como destaca           

Benchimol (1992, p. 178), tratavam-se de “contradições inerentes a transição          
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para o capitalismo, à crescente acumulação e à concentração de capital e da             

força de trabalho no espaço urbano carioca”. De forma implícita a questão            

habitacional se acirrava. Apoiado em Engels o autor (Idem) afirma que: 

(...)  a crise de habitação é produto da forma social burguesa; sua história está,              
portanto, indissociavelmente subordinada ao desenvolvimento     
das relações capitalistas de reprodução do espaço urbano        
carioca (e à consequente apropriação capitalista desse espaço)        
(BENCHIMOL, 1992, p. 124).  

 

Assim, para criar uma “cidade moderna, higiênica e civilizada” passaram          

a ser colocadas em práticas “estratégias” variadas por ensejos políticos,          

sanitários, ideológicos (ligados à forma burguesa de desfrute do urbano). Na           

verdade, a razão e propósito central eram de caráter econômico: colocar o            

Estado a serviço da criação de mais esferas de atuação do capital e de              

condições ideais de reprodução do capitalismo (BENCHIMOL, 1992). O Estado          

passou a intervir para colocar em prática uma remodelagem urbana que, não            

por coincidência, guarda grandes semelhanças à reforma urbana empreendida         

por Haussmann em Paris.  

Nomeado prefeito do Rio de Janeiro em 1903, Francisco Pereira Passos,           

mais que um personagem emblemático mencionado pela historiografia,        

representava a conjunção de influências, interesses e técnicas necessárias à          

remodelação da capital para atender o interesse capitalista.  Filho da          

aristocracia agrária, Pereira Passo foi diplomata do Brasil em Paris, onde           

acompanhou as várias obras empreendidas por Haussmann e se dedicou ao           

estudo da arquitetura, hidráulica, construção de portos, canais, estradas de          

ferro, direito administrativo e economia política.  No Brasil, antes de ser o            

executor da remodelação do Rio de Janeiro, ocupou cargos públicos e de            

companhias privadas. Mesmo com esse currículo e influência, não foi sem           

controvérsias e conflitos que seu projeto foi executado. Fato é que ele conduziu             

uma renovação urbana que envolvia complexa correlação de forças e uma           

ampla gama de interesses sociais (BENCHIMOL, 1992).  

A construção da Av. Central - ligando o centro comercial ao porto            

também reformado - e o “bota-abaixo” dos cortiços são os principais símbolos            
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dessa reforma e expressam a importância de aproximar o Brasil dos créditos,            

da produção e do comércio mundial, ao passo que deslocava os trabalhadores            

do centro da cidade para zonas suburbanas  , exatamente como fora realizado           16

em Paris.  

A desapropriação e a segregação de grandes contingentes da classe          

trabalhadora ocorriam paralelas às obras de infraestrutura que valorizavam         

essa áreas, para em seguida transferi-las para as classes dominantes. Sobre           

isso disserta Benchimol (1992, p. 318 e 319): 

Ela [a reforma urbana] sacrificou grupos subalternos em proveito dos interesses "mais            
gerais" das classes dominantes, sob a hegemonia da burguesia         
cafeeira, tanto no que se refere ao exercício de sua dominação,           
em termos nacionais, como às exigências de acumulação e         
reprodução do capital. Ao mesmo tempo, foi proveitosa aos         
interesses "particulares" do capital privado, diretamente      
beneficiado com as grandes obras: desde o capital bancário         
internacional, de onde provieram os empréstimos para o        
financiamento da reforma, passando pelas grandes      
companhias empreiteiras, especuladores e construtores, ate as       
diversas frações do capital comercial, financeiro e industrial que         
puderam permanecer ou vieram se instalar nas áreas        
remodeladas. 

 

 Deslocada a pobreza do centro urbano, a miséria parecia não assolar            

mais o Rio de Janeiro e um novo Rio surgia como símbolo de um Brasil               

moderno.  “A cidade assume, então, uma função exemplar para o restante do            

Brasil. É através dela que os hábitos civilizatórios penetram no interior, levando            

a modernidade para todos os cantos do país” (RODRIGUES, 2009, p. 98)  .  17

As ocupações de encostas de morros já existiam desde o século XIX,            

mas a partir do “bota a baixo” dos cortiços do centro e da reforma Pereira               

Passos, essas áreas vão despontando como novos territórios de pobreza.          

16 Segundo Rodrigues (2009) “A operação de limpeza da cidade passou a incluir também o               
afastamento das ‘classes perigosas’, da nação subterrânea, daqueles que enfeiavam a cidade            
e provocavam tumultos, entendidos como manifestações de uma ‘barbárie colonial’”          
(RODRIGUES, 2009, p.88).  

17 Neste contexto observa-se o protagonismo de duas instituições centrais nesse estudo. É             
intensificado o papel da Polícia Militar, como órgão proeminente na manutenção da ordem e a               
imprensa começa a cumprir a função de interlocutora entre o governo e a sociedade, no               
respaldo ao viés coercitivo do Estado e na criminalização dos segmentos pobres e negros              
(RODRIGUES, 2009).  
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Grande parte da população, excluída da propriedade do solo urbano, acabou           

relegada à autoconstrução de moradias nos morros e franjas das cidades,           

originando as favelas (MARICATO, 2001, p. 17). Como novo território da           18

pobreza as favelas se tornariam a nova preocupação dos higienistas e           

urbanistas que prezavam pelo “embelezamento” da cidade  .  19

Segundo a urbanista Ermínia Maricato (2001), as reformas urbanas         

realizadas nesse período – como as obras de saneamento básico,          

embelezamento paisagístico, além das fortes medidas de segregação territorial         

- lançaram as bases de um urbanismo moderno “à moda” da periferia, e             

serviram à implantação das “bases legais de um mercado imobiliário de corte            

capitalista” (MARICATO, 2001, p. 17). 

Por esse caminho, concordamos com Benchimol (1992), para quem         

esse período representou o momento em que o Estado passou a gerir            

diretamente o crescimento da cidade para atender os interesses do capital. 

A partir de 1930 ocorre uma transformação no regime político,          

econômico e social. Um golpe de Estado coloca Getúlio Vargas no poder            

político do país. Sua gestão que se estendeu até 1945 - passando pelas fases              

de governo provisório (1930 a 1934), governo constitucional (1934 a 1937) e            

Estado Novo (1937 a 1945) – representou a intensificação da industrialização           

18 Sobre a formação das favelas e a conformação da segregação socioespacial da cidade do               
Rio de Janeiro nos debruçaremos no capítulo subsequente. Ate aqui, cabe ressaltar que             
existem várias hipóteses sobre a origem das favelas e optamos por não nos reter a nenhuma                
delas. Apreendemos que o conjunto de hipóteses apresentadas demonstra que os segmentos            
mais pobres da classe trabalhadora, de maioria negra (escravos alforriados e posteriormente            
os ex-escravos), foram historicamente relegados a uma cultura de subsistência tencionada por            
medidas repressivas e discriminatórias. A ciência e suas teorias racistas, que foram fortemente             
utilizadas, durante o século XIX, para justificar a escravidão, avançaram e foram realimentadas             
pelo  darwinismo  social e pelo  movimento eugênico , que emergiu na Europa no final do século               
XIX, chegando ao Brasil no século XX. As favelas, territórios ocupados por esses segmentos              
como estratégia de sobrevivência até os dias de hoje, são criminalizadas, estigmatizadas e             
receberam distintas abordagens. Portanto, esse é um aspecto importante que será retomado            
no capítulo 2 do presente trabalho.  

19 O Sudeste – especialmente o eixo Rio de Janeiro e São Paulo - com sua nascente atividade                  
industrial passa a atrair migrantes de várias partes do país, até por que a expansão da                
tecnologia capitalista no espaço rural acabou gerando desemprego naquela área. A           
emergência do trabalho livre, somada à aceleração do fluxo migratório, constituiu um amplo             
exército industrial de reserva, e esse segmento da classe trabalhadora acabam se submetendo             
as precárias condições da cidade e aumentando o número de favelas.  
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brasileira “exigindo adaptações e conformações urbanas e, sobretudo, sociais         

para o atendimento das necessidades de desenvolvimento capitalista, tanto no          

que tange ao urbano quanto à força de trabalho” (FARAGE, 2011, p. 78). 

O governo Vargas (ANOS) com seu caráter populista passou a adaptar           

as relações sociais às demandas advindas do processo produtivo. Reconheceu          

a questão social como caso de política - inaugurando uma nova fase na esfera              

da assistência social - e ao mesmo tempo estabeleceu medidas de controle e             

contenção da classe trabalhadora. Como nos alerta Farage (2011), as ações do            

Estado nesse período são marcadas pela dicotomia entre acolher         

revindicações históricas da classe trabalhadora como férias, carteira de         

trabalho etc. e repressão aos movimentos autônomos, sindicatos ou qualquer          

organização dos trabalhadores (FARAGE, 2011, p.79). Acrescentam-se aqui        

medidas segregacionistas e “pacificadoras” dos pobres, especialmente os        

moradores de favelas – que, portanto retomaremos no capitulo seguinte.  

Esse processo, denominado por Florestan Fernandes (2008) como        

Revolução burguesa no Brasil, é caracterizado pela dialética entre ruptura e           

continuidade. Ruptura, pois a nova classe burguesa industrial assume a          

hegemonia política, e continuidade, porque faz isso sem romper os interesses           

hegemônicos estabelecidos no período colonial. Oliveira (2013) nos atenta que          

o populismo empreendido por Vargas foi a forma política de operar essa            

equação, e a legislação trabalhista criou as condições para tal.  

Ao mesmo tempo que cria as condições para a acumulação necessária para a             
industrialização, a legislação trabalhista, no sentido dado por        
Weffort é a cumieira de um pacto de classes, no qual a            
nascente burguesia industrial usará o apoio das classes        
trabalhadoras urbanas para liquidar politicamente as antigas       
classes proprietárias rurais [...](OLIVEIRA, 2013, p.11)  

 

Assim, o Estado passa a investir fortemente em infraestrutura para o           

desenvolvimento industrial que conduz a um inegável “fortalecimento do         

mercado interno, com grande desenvolvimento das forças produtivas,        
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diversificação, assalariamento crescente e modernização da sociedade”       

(MARICATO, 2001, p. 18). 

  No pós Segunda Guerra (1945) o processo de industrialização         

brasileiro entra em nova etapa, sobre forte controle do capital internacional,           

passando a produzir bens duráveis como eletrodomésticos, eletroeletrônicos e         

o automóvel. Essa “nova dependência” amplia a inserção subalterna do país na            

divisão internacional do trabalho e promove mudanças significativas no modo          

de vida, de consumo, nas formas de habitação e nas cidades (MARICATO,            

2001, p.19).  

Com a massificação do consumo dos bens modernos, especialmente os          
eletroeletrônicos, e também do automóvel, mudaram      
radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto            
do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o          
interior da moradia, a transformação foi profunda, o que não          
significa que tenha sido homogeneamente moderna. Ao       
contrário, os bens modernos passaram a integrar um cenário         
onde a pré-modernidade sempre foi muito marcante,       
especialmente na moradia ou no padrão de urbanização dos         
bairros da periferia (MARICATO, 2001, p. 19). 

Conforme Maricato (2001, p. 20) com a criação, em 1964, do Banco            

Nacional da Habitação (BNH) integrado ao Sistema Financeiro de Habitação          

(SFH) “a drenagem de recursos financeiros para o mercado habitacional, em           

escala nunca vista no país, ocasionou a mudança no perfil das grandes            

cidades, com a verticalização promovida pelos edifícios de apartamentos”, que          

se consolidaram como principal forma de moradia da classe média  . Mas o            20

financiamento imobiliário não impulsionou a democratização de acesso à         

habitação. Diferente do que aconteceu nos países centrais, no Brasil como em            

outras cidades da América Latina, as atividades especulativas dominaram o          

mercado imobiliário, inviabilizando o acesso de grande parte da população ao           

mercado formal de moradia (ROLNIK, 2015). 

20 “A introdução do apartamento como principal forma de moradia de classe média teve início               
na década de 1940, em Copacabana, no Rio de janeiro. Mas foi com a implementação de SFH,                 
em 1964, que o mercado de produção imobiliária privada, baseado no edifício de             
apartamentos, se consolidou por meio de uma explosão imobiliária” (MARICATO, 2001, p. 20) 
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O Sistema Financeiro de Habitação promoveu nas cidades obras de          

saneamento e no caso do Rio de Janeiro até marcou um período de promoção              

de habitação popular, os chamados conjuntos habitacionais. Mas isso ocorreu          

desviando a atenção dos vazios urbano e jogando parte da população em            

áreas “completamente inadequadas ao desenvolvimento urbano racional,       

penalizando seus moradores e também todos os contribuintes que tiveram que           

arcar com a extensão da infraestrutura” (MARICATO, 2001, p. 21).  

No que se refere à infraestrutura urbana destaca-se um importante          

aspecto do desenvolvimento desigual. Os países centrais viviam o contexto do           

chamado Estado de bem-estar social, que em seu caráter regulador da           

economia passou a regular também a produção do espaço. Por meio dos            

chamados instrumentos urbanísticos, naqueles países, houve uma promoção        

mais homogenia da infraestrutura urbana e o Estado passou a recuperar parte            

dos lucros decorrente dos investimentos públicos, através de tributos. No Brasil           

onde sabidamente não tivemos um Estado de bem-estar social, também essas           

medidas não foram tomadas e os investimentos públicos em infraestrutura          

foram concentrados nas áreas ocupadas pelas classes mais abastardas         

(FERREIRA, 2010). 

A manifesta segregação socioespacial resultante desse processo       

permitia que o mercado se concentrasse em projetos imobiliários para as           

camadas de alta renda. Relegando, mais uma vez, grande parte da população            

a autoconstrução (no caso do Rio de Janeiro, especialmente nas encostas dos            

morros) e aos loteamentos clandestinos, assim dando origem as grandes          

periferias.  

Ermínia Maricato (2001, p. 21) lembra que as atividades ligadas à           

construção civil ajudaram a manter o significativo crescimento do PIB, que na            

segunda metade da década de 1970 já dava sinais de desaceleração.           

Enquanto o crescimento econômico acelerou, formou-se “uma nova classe         

média urbana, mas mantendo grandes contingentes sem acesso a direitos          

sociais e civis básicos: legislação trabalhista, previdência social, moradia e          

saneamento, entre outros”. Quando a partir da década de 1980 a taxa de             
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crescimento demográfico supera o crescimento do PIB, amplia-se a         

desigualdade social e ocorre uma grande concentração da pobreza urbana. 

Pela primeira vez em sua história, o Brasil tem multidões, que assumem números             
inéditos, concentradas em vastas regiões – morros, alagados,        
várzeas ou mesmo planícies – marcadas pela pobreza        
homogênea. Segundo estudos do IPEA, 33% dos pobres        
brasileiros se concentram no Sudeste, predominantemente nas       
metrópoles. Nos anos 1980 a sociedade brasileira conheceu        
também, pela primeira vez, um fenômeno que ficaria conhecido         
como violência urbana: o início de uma escalada de         
crescimento do número de homicídios, sem precedentes na        
história do país (MARICATO, 2001, p. 22). 

 

Apesar disso, adverte a autora (Idem) que não podemos cometer o erro            

de afirmar que a tragédia urbana brasileira é produto das chamadas  décadas            

perdidas . Como procuramos demonstrar o desenvolvimento urbano no Brasil         

carrega características de “uma sociedade de raízes coloniais [e escravistas],          

que nunca rompeu tampouco com a dominação fundada sobre o          

patrimonialismo e o privilégio” (MARICATO, 2001, p. 40). No entanto, o impacto            

do declínio econômico das décadas de 1980 e 1990 aprofundou a histórica            

desigualdade social e acrescentou complexidade à questão urbana. 

Nesse sentido, para Ermínia Maricato (2013, p.15) “O processo de          

urbanização recria o atraso através de novas formas, como contraponto a           

dinâmica de modernização”. O que leva a autora a chamar esse urbanismo que             

vigorou no Brasil durante todo século XX, de  modernização excludente.  

Procuramos estabelecer uma breve caracterização do processo de        

urbanização brasileiro, mas aqui chegamos a um ponto importante de nossa           

análise. A partir desse período a questão urbana é impactada pela crise da             

década de 1970 e pela racionalização dessa crise. Por isso, passaremos ao            

exame da virada ideológica e política neoliberal de racionalização da crise de            

1970, para à frente analisarmos a escala de urbanização atingida na           

contemporaneidade. 
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1.3 - Uma nova escala de urbanização emerge da virada ideológica e            

política Neoliberal 

 

  O bloco histórico fordista-keynesiano, vigente do pós-guerra à década         

1970, marcado pela hegemonia do império norte-americano sobre a estrutura          

da economia capitalista mundial, sofre profundas mudanças na sua         

conformação (IAMAMOTO, 2011). Vários acontecimentos históricos fizeram       21

da década de 1970 um período marcado pela dissolução dos arranjos           

econômicos e financeiros, acordados na Conferência de Bretton Wood  , e          22

configuraram uma nova etapa de desenvolvimento do capitalismo.  

O neoliberalismo em seu plano ideológico vinha sendo gestado desde o           

pós-Segunda Guerra Mundial, concebido por intelectuais ligados as classes         

dominantes. Esses intelectuais, que ficaram conhecidos como os Chicago         

Boys, reunidos formaram um aparelho ideológico, uma organização coesa e          

engajada na difusão de uma ideologia que resgata e atualiza o liberalismo            

clássico em oposição às teorias intervencionistas do marxismo e do          

keynesianimos. Figuram como principais ideólogos desse plano: Friedrick        

Hayek, Milton Friedman, Karl Popper e Ludwig Von Mises. Esse grupo de            

intelectuais esteve no ostracismo até meados da década de 1970, quando todo            

o mundo capitalista apresenta altas taxas de inflação e baixas taxas de            

crescimento. Materializam-se condições favoráveis à implementação da       

doutrina neoliberal (ANDERSON, 1995; CASTELO, 2013).  

Seus ideólogos passam a afirmar que as raízes da crise estavam           

localizadas no poder excessivo dos sindicatos e de maneira mais geral do            

movimento operário que através de suas reivindicações pressionavam os         

salários e o aumento dos gastos sociais. Através dessa afirmação começaram           

21 Figuram entre esses acontecimentos: No plano político a crise de hegemonia, com setores              
subalternos desafiando a supremacia burguesa; paralelo a isso, mudanças na geopolítica           
global com as crises do petróleo, a crise mundial da dívida externa do Terceiro Mundo, e a                 
desvalorização do dólar ameaçando a posição imperialista dos Estados Unidos.  
22 O acordo de Bretton Woods, com a criação de suas instituições – FMI e Banco Mundial –                  
representou a criação de parâmetros a serem seguidos especialmente pelos países de Terceiro             
Mundo, inclusive determinando parâmetros para política urbana. 
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a receitar suas medidas: Reformas fiscais para incentivar os agentes          

econômicos; disciplina orçamentária, em outras palavras, contenção dos        

gastos sociais; restauração da taxa “natural” de desemprego, ou seja,          

ampliação do exército de reserva para abalar o poder dos sindicatos; entre            

ostras coisas (ANDERSON, 1995; CASTELO, 2013 ). 

A hegemonia deste programa se realizou, mais especificamente, a partir          

de 1979 com a eleição de Thatcher na Inglaterra e se completa com a eleição               

de Reagan nos Estados Unidos em 1980. Os novos presidentes publicamente           

empenhados em praticar o programa neoliberal promoveram o que Anderson          

(1995, p. 11) chama de “onda de direitização” que para além da racionalização             

da crise econômica tinha como fundo político consolidar o predomínio de uma            

nova direita na Europa e na América do Norte para, entre outras coisas,             

combater os comunismo. 

Assim se afirma um novo padrão de acumulação capitalista -          

denominado por Harvey (2008; 2011) de “acumulação flexível” -, marcado por           

profundas alterações nas diferentes esferas de reprodução do capital.  

Na esfera da produção, a chamada reestruturação produtiva, engendrou         

mudanças na organização da produção e nos processos de trabalho. As           

transformações no processo produtivo foram marcadas principalmente pelo        

emprego de grande incremento tecnológico – que corrobora a redução da força            

de trabalho empregada -, associado a um complexo conjunto de inovações           

organizacionais e de medidas que permitam uma maior exploração da força de            

trabalho. Introduzindo novas práticas de flexibilização dos vínculos        

empregatícios, como subcontratação, terceirização, precarização,     

assalariamento informal, desemprego e atividades autônomas (MOTA e        

AMARAL, 1998)  . 23

23 Mota e Amaral (1998) apontam que essas novas práticas de subsunção real e formal do                
trabalho ao capital, contam com novas estratégias de criação de consenso e reprodução da              
força de trabalho. Para as autoras o novo cenário desenhado pela precarização, flexibilização e              
acima de tudo pela fragmentação dos coletivos é o resultado imediato das formas engendradas              
pelo capital para resolver sua crise de direção. “As mudanças, seja em termos de ajustes, seja                
em termos de reestruturação industrial – determinam novas formas intelectual e moral [no             
conjunto das relações sociais], visando à construção de outra cultura do trabalho e de uma               
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Na esfera econômica aquilo que François Chesnais (1998) considera a          

mundialização do capital promoveu a centralização de capitais, aliada à          

descentralização das operações produtivas, comerciais e financeiras, e assim         

reorganizou a economia e a geopolítica do mundo (CHESNAIS, 1998). Os           

grupos multinacionais (resultantes de fusões e aquisições de empresas)         

ganham força induzindo novas formas de gestão e de controle do trabalho, da             

produção e do mercado. Conformando o que o autor (Idem) chamou de  regime             

de acumulação financeirizado  , seguiu-se uma prática de retirada de         24

investimentos no setor produtivo e seu investimento no mercado financeiro,          

levando a uma crescente importância dos mercados financeiros e das          

instituições financeiras não bancárias (companhias de seguro, fundos de         

pensão etc.) que passam a operar, em escala muito maior, o capital que rende              

juros (CHESNAIS, 1998).  

O capital financeiro é um elemento basilar das novas estratégias de           

reprodução do capital em sua fase de acumulação flexível. A crise da década             

de 1970 é o marco fundador das inovações financeiras que fizeram do capital             

financeiro um elemento muito importante na reprodução do capital. A          

liberalização dos mercados financeiros emerge no bojo das medidas tomadas          

em resposta ao esgotamento das políticas kenesyanas. Neste sentido, a          

quebra do acordo de Bretton Wood é um marco do processo de inovação dos              

mercados financeiros. iniciou-se nos Estados Unidos durante o governo de          

Ronald Reagan e no Reino Unido sob a condução de M. Tatcher. 

Novos agentes ganham relevo no mercado financeiro global. Juntam se          

aos tradicionais bancos: os tesouros nacionais de importantes países, os          

fundos de investimentos, fundos de pensão, grupos de seguros e aglomerados           

financeiros de grandes corporações. Esses novos agentes induzem um maior          

envolvimento dos trabalhadores na financeirização. Primeiro porque aumentam        

a participação das famílias através de fundos de pensão, fundos mútuos e            

racionalidade política e ética compatível com a sociabilidade requerida pelo atual projeto do             
capital” (MOTA e AMARAL, 1998, p. 29).  
24Para se integrar a mundialização financeira e atrair capital excedente dos países            
desenvolvidos, os países dependentes praticaram altas taxas de juros, alimentando a ilusão de             
que a entrada de capital externo traria desenvolvimento econômico (CASTELO, 2013).  
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seguradoras; segundo porque comprometem parcelas significativas do fundo        

público. Além da consolidação de novos agentes, a liberalização dos fluxos           

financeiros promovem uma centralização dos agentes atuantes no mercado         

financeiro e uma maior hierarquia entre esses agentes. 

O capital financeiro se expande para outros setores da economia,           

passando a assumir cada vez mais importância para a reprodução do capital e             

para as estratégias de administração da crise atual. Com destaque à           

integração do capital financeiro com o setor imobiliário.  

A terceira esfera dessa racionalização diz respeito ao papel do Estado.           

O neoliberalismo como plano ideológico-político dessa reestruturação, veio        

delimitar o novo papel dos Estados nacionais. Como o Estado é um agente             

central do processo de urbanização, em suas diferentes escalas, antes de           

analisarmos a atual etapa de urbanização é necessário um preâmbulo a           

respeito do Estado, suas funções à dinâmica do capital, à produção do espaço             

e suas configurações em face do plano neoliberal. 

 

1.3.1 - Configurações do Estado no contexto da virada ideológica e           

política neoliberal 

 

Seguindo os preceitos do materialismo histórico dialético, nenhuma        

categoria pode ser tomada descolada da totalidade e como construção          

histórica precisa ser analisada nessa perspectiva. Portanto, buscaremos        

resgatar brevemente os traços essenciais da concepção marxista de Estado          

moderno, para na sequência centrarmos nossa análise na questão do Estado           

no contexto da virada ideológica e política neoliberal. 

Como nos elucida Coutinho (1994), os primeiros estudos sistemáticos de          

Marx se concentram no exame da problemática do Estado moderno, refutando           

o idealismo filosófico de Hegel sobre o qual o Estado seria representante do             

interesse geral e assim consistiria na esfera da universalização de interesses.           
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No livro  Crítica a filosofia do direito de Hegel , Marx (2010) demonstra o             25

caráter puramente formal dessa suposta universalidade de interesses,        

apontando que o Estado é uma unidade particular, que em nome do interesse             

geral, na verdade assegura os interesses comuns de uma classe em particular.  

Marx e Engels (2009) consideraram que o Estado burguês não é um            

elemento passivo da história, não é reflexo automático do crescimento das           

relações sociais capitalistas e não nasce de um contrato social como           

defendiam os contratualistas. Pelo contrário, ele foi sendo constituído de modo           

a criar e estabelecer as relações capitalistas. Portanto, o Estado foi           

fundamental à constituição da ordem capitalista e as instituições estatais          

fundamentais à emergência das relações sociais capitalistas  .  26

Aponta com isso, que a classe burguesa já dominava a esfera           

econômica e o Estado juntamente com o direito serviram para elaborara a            

esfera política, garantindo a propriedade privada, que garante juridicamente         

que os homens sejam tratados como iguais, embora materialmente sejam          

totalmente diferentes.Assim, defendendo a propriedade privada  , o Estado        27

garante a divisão da sociedade em classes e resguarda a relação capital X             

trabalho  .  28

25 Aqui, Marx começa a delimitar sua concepção de Estado e sociedade civil, promovendo uma               
inflexão sobre o tema, que até então era marcado pela herança dos pensadores contratualista              
e pelo idealismo hegeliano. Ao longo de seu amadurecimento teórico, juntamente com Engels,             
o tema foi retomado em diferentes obras, como o  18 Brumário de Luiz Bonaparte (1986),  A                
ideologia alemã  (2009) e  A origem da família, da propriedade privada e do Estado .  
26 Nesse sentido, para Marx a teoria política de Locke, proporcionou a base ideológica da forma                
política necessária ao amplo desenvolvimento da sociedade burguesa. “[Locke] defendeu a           
nova burguesia de todos os modos, tomando partido dos industriais contra a classe             
trabalhadora e contra os pobres, dos comerciantes contra os usuários antiquados, da            
aristocracia financeira contra os governos endividados, e, em um dos seus livros, ele até              
demonstrou que o modo de pensar burguês era normal dos seres humanos” (MARX, apud              
HARVEY, 2005, p. 87).  
27 Para Marx e Engels (2009, p. 110/111) “A essa propriedade privada moderna corresponde o               
Estado moderno [...]. Pela emancipação da propriedade privada em relação a comunidade, o             
Estado adquiriu uma existência particular, e fora, da sociedade civil; mas ela nada mais é do                
que a forma de organização que os burgueses se dão, tanto externa quanto internamente, para               
garantia mútua da sua propriedade e de seus interesses”.  
28 Diziam Marx e Engels (2009, p. 47) que “[...] a divisão do trabalho e propriedade privada são                  
expressões idênticas – numa enuncia-se em relação à atividade o mesmo que na outra se               
enuncia relativamente ao produto da atividade”. 
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Marx e Engels (2009) afirmam: “O poder político do Estado moderno           

nada mais é do que um comitê para gerir os negócios comuns de toda a               

burguesia”. Posteriormente no livro  A ideologia alemã,  os autores elaboram          

claramente que “O Estado é a forma na qual os indivíduos de uma classe              

dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume toda            

sociedade civil de uma época” (MARX e ENGELS, 2009, p.112). Assim, por            

meio do Estado as ideias e interesses da classe dominante são apresentadas            

como “únicas racionais e universalmente válidas” (MARX e ENGELS, 2009,          

p.69) ganhando a aparência de serem ideias e interesses universais de todos            

os membros da sociedade. Para Marx e Engels (2009, p. 47), “o interesse             

comunitário assume uma organização [ Gestaltung ] autônoma como Estado,        

separado dos interesses reais dos indivíduos e do todo, e ao mesmo tempo             

como comunidade ilusória [...]”. Mais tarde Engels caracterizou melhor esse          

ponto de vista:  

 

Estado que se origina da necessidade de manter os antagonismos de classe sob             
controle, mas que também que também se origina no meio da           
luta entre classes, é, normalmente, o Estado da classe         
economicamente dirigente, e, assim, obtém novos meios de        
controlar e explorar as classes oprimidas. O Estado antigo era,          
antes de mais nada, o Estado dos senhores de escravos para           
controlar os escravos, assim como o Estado feudal era o órgão           
da nobreza para oprimir os servos camponeses, e o Estado          
representativo moderno é o instrumento para explorar a        
mão-de-obra assalariada pelo capital. No entanto, ocorre       
períodos excepcionais – quando as classes antagônicas quase        
se igualam em forças – em que o poder do Estado, como            
aparente mediador, adquire, naquele momento, certa      
independência em relação a ambas as partes (ENGELS, apud,         
HARVEY, 2005, p. 78) 

 

Assim, a classe que detém o poder forja a universalidade de interesses,            

através de uma suposta autonomia do Estado. Neste sentido, o Estado cumpre            

um papel ideológico de sustentação do modo de produção capitalista e de            

introjeção de novas configurações que deem conta de seus diferentes estágios.  
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Nesse caminho, compete ressaltar a valiosa contribuição de Antônio         

Gramsci. Atuando “numa época histórica e num âmbito geográfico no qual já se             

efetivou uma maior concretização (ou “ampliação”) do fenômeno estatal”         

(COUTINHO, 1994, P. 52), Gramsci veio considerar o Estado de maneira           

ampliada, com duas esferas integrando a  superestrutura . Uma delas, a          

sociedade política , o Estado em sentido “restrito”, formado pelo conjunto dos           

aparelhos coercitivos do Estado - Poder Judiciário, Forças Armadas, aparatos          

policiais, burocracia; a outra esfera, que ele chama de  sociedade civil , onde os             

aparelhos ‘privados’ de hegemonia formam o conjunto das instituições         

responsáveis pela difusão de valores e ideologias - partidos políticos, escolas,           

igrejas, sindicatos, meios de comunicação etc. Com essa ampliação o          

intelectual italiano infere que “por ‘Estado’ deve-se entender, além do aparelho           

de governo, também o aparelho ‘privado’ de hegemonia ou sociedade civil”           

(GRAMSCI, 2011, p. 269) e prossegue: 

Estamos sempre no terreno da identificação de Estado com Governo, identificação que            
é, precisamente, uma reapresentação da forma      
corporativo-econômica, isto é, da confusão entre sociedade       
civil e sociedade política, uma vez que se deve notar que, na            
noção geral de Estado, entram elementos que devem ser         
remetidos à noção de sociedade civil (no sentindo, seria         
possível dizer, de que Estado = sociedade política + sociedade          
civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção) (GRAMSCI,        
2011, p. 269). 

 

Através da perspectiva gramsciana de Estado ampliado entendemos por         

Estado não apenas os  aparelhos coercitivos que garantem o domínio e a            

coerção, mas também, os  aparelhos privados de hegemonia que garantem          

direção e consenso. Ou seja, entendemos que a supremacia comporta a           

unidade de contrários: hegemonia e ditadura, ou consenso e coerção, se           

combinado, interagindo e se completando. 

Gramsci delimita que dialeticamente os  aparelhos privados de        

hegemonia necessitam dos  aparelhos coercitivos e vice versa. Quando         

fracassa o consenso faz-se necessária a coerção, bem como, o uso da coerção             
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requer dos aparelhos privados de hegemonia o preparo do que ele chama de             

opinião pública .  

A opinião pública. O que se chama de “opinião pública” está estreitamente ligado à              
hegemonia política, ou seja, é o ponto de contato entre a           
“sociedade civil” e a “sociedade política” entre o consenso e a           
força. O Estado quando quer iniciar uma ação pouco popular,          
cria preventivamente a opinião pública adequada, ou seja,        
organiza e centraliza certos elementos da sociedade civil[...] A         
opinião pública é o conteúdo político da vontade política         
pública, que poderia ser discordante: por isto, exige luta pelo          
monopólio dos órgãos da opinião pública – jornais, partidos,         
parlamento -, de modo que uma só força modele a opinião e,            
portanto, a vontade política nacional, desagregando os que        
discordam numa nuvem de poeira individual e inorgânica        
(GRAMSCI, 2011, pag. 283). 

 

Com a compreensão de  opinião pública como ponto de contato entre           

sociedade civil e  sociedade política , fica nítido que em momentos de crise            

orgânica - crise econômica e de hegemonia -, para recompor sua supremacia            

as classes dominantes precisam refuncionalizar o papel do Estado tanto em           

seus aparelhos privados de hegemonia , quanto em seus  aparelhos coercitivos . 

 Com isso as formas e funcionamentos do Estado mudam ao          

longo das diferentes etapas de desenvolvimento do capitalismo, mas,         

continuamente o Estado tem cumprido seu papel na garantia das condições           

para a reprodução do capital, envolvendo-se na administração das crises          

cíclicas e agindo de diferentes formas contra a tendência de queda da taxa de              

lucro, assim como mantendo sua face repressiva. 

Como mencionávamos a crise instaurada a partir da década de 1970,           

requisitou um amplo aparato de reestruturação da reprodução capitalista. O          

neoliberalismo como plano ideológico-político dessa reestruturação, veio       

delimitar o novo papel dos Estados nacionais. É a chamada  contra-reforma           

neoliberal (BEHRING, 2012), redefinindo o papel do Estado, promovendo um          

desmonte da proteção social e assim majorando os desdobramentos e          

expressões da questão social  , como a pobreza e as desigualdades sociais           29

29 O conjunto das expressões dessas desigualdades, que incidem na noção de “questão             
social”, metamorfoseia-se assumindo “novas roupagens”, atinentes “as condições        
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cada vez mais exponenciadas, especialmente nos países de capitalismo         

periférico  . 30

Com isso, é fundamental distinguir que o impacto das políticas          

neoliberais não se deu de mesmo modo e ao mesmo tempo entre países             

centrais e periféricos. Especialmente porque os países centrais haviam         

passado no período anterior, pelos ajustes keynesinistas, no que ficou          

conhecido como Welfare State. Enquanto os países periféricos não         

conheceram o pleno emprego, nem a previdência social universal, ou seja, não            

viveram o estado de Bem Estar Social. Além disso, nesses últimos, muito            

marcados por um desenvolvimento desigual e combinado em relação aos          

primeiros - como é o caso do Brasil -, o processo ganha configurações             31

particulares. Como não chegamos nem perto do pleno emprego, do pacto           

socialdemocrata e do Welfare state, tivemos por aqui a crise do Estado            

desenvolvimentista, que ampliou o mercado interno de trabalho e de consumo           

(BEHRING, 2012). Completando o quadro, carregamos características – como         

o patrimonialismo, a segregação socioespacial e relações de poder         

intermediadas pelo assistencialismo – que exigem a consolidação e a          

sistematização de políticas ainda mais perversas (MARICATO, 2001). 

Assim os países centrais por intermédio dos organismos multilaterais,         

como Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e Banco         

Internacional para o Desenvolvimento (BID), passam a preconizar “ajustes         

estruturais” para os países de capitalismo periférico. Trata-se de um receituário           

sócio-históricas da sociedade contemporânea, aprofundando suas contradições e assumindo         
novas expressões na atualidade” (IAMAMOTO, 2011 p.164). 
30 As políticas neoliberais intensificam assustadoramente a segregação, a pobreza e as            
desigualdades sociais que são elementos estruturais desses países. Por isso, para Mike Davis             
(2006), quando entre 1974 e 1975 o FMI e o Banco Mundial reorientam as políticas econômicas                
do Terceiro Mundo, ocorre uma explosão da pobreza que o autor chama de “big bang da                
pobreza”. Mike Davis (2006) classifica o impacto dessa direção na América latina como “maior              
e mais longo do que a Grande Depressão”, ou “década perdida”.  
31 Aqui levamos em consideração que o avanço do desenvolvimento capitalista no Brasil, bem              
como em outros países da América latina, se deu de forma desigual e combinada em relação                
aos países capitalistas centrais (FERNANDES 2008; IANNI,1984). Por consequência do lugar           
que o país ocupava na divisão internacional do trabalho, tivemos por aqui um processo de               
industrialização tardia e a modernização econômica conformou uma nova configuração dessas           
relações de dependência, conservando a dependência ampliada do capital internacional          
(FERNANDES, 2008). Como bem define Castelo (2013, p. 162), “a riqueza política, econômica             
e cultural do andar de cima está ligada à pobreza do andar de baixo”. 
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de medidas a serem adotadas por esses países. Esse receituário que ficou            

conhecido como Consenso de Washington – por ter sido sistematizado na           

reunião realizada em Washington em 1989 - elaborou uma agenda e uma            

receita para os denominados países “emergentes”: disciplina fiscal;        

“racionalização” dos gastos públicos; reforma tributária; liberalização financeira        

e comercial; regime cambial; investimento estrangeiro direto; privatizações;        

flexibilização e desregulamentação etc.   32

De tal modo, as políticas neoliberais, por meio dos “ajustes estruturais”           

propostos, reorientam os Estados nacionais a adaptar-se ao novo cenário. O           

que não quer dizer que o novo cenário demanda menos Estado ou diminui o              

papel do Estado como tornou-se comum pronunciar. Na verdade, ocorre uma           

reconfiguração das instituições e práticas do Estado (HARVEY, 2008),         

mantendo-se intacta sua imprescindível função à reprodução do capital.  

Segundo Davis (2006), o novo papel do Estado é de “capacitador do            

mercado” ao “liberar as barreiras que restringem a produtividade dos agentes           

econômicos”. Nesse sentido, como assinala Behring (2012), a função         

econômica do Estado, converte-se em ponto de apoio das empresas, através           

da garantia das condições de inserção dos países na dinâmica do capitalismo            

contemporâneo, que requer atratividade, adaptação, flexibilidade e       

competitividade. 

Dentro disso, os Estados nacionais restringem -	se a: cobrir o custo de algumas            
infraestruturas (sobre as quais não há interesse de        
investimento privado), aplicar incentivos fiscais, garantir      
escoamentos suficientes e institucionalizar processos de      
liberalização e desregulamentação, em nome da      
competitividade. Nesse sentido último, são decisivas as       
liberalizações, desregulamentações e flexibilidades no âmbito      
das relações de trabalho – diminuição da parte dos salários na           
renda nacional, segmentação do mercado de trabalho e        
diminuição das contribuições sociais para a seguridade e do         
fluxo de capitais, na forma de Investimento Externo Direto (IED)          

32 Essas medidas somaram-se ao Plano Baker, um plano de reestruturação para os países do               
Terceiro mundo (em crise da dívida externa), que foi elaborado em 1985, orientando esses              
países a abandonaram suas estratégias de desenvolvimento e aderirem aos ajustes e medidas             
neoliberais (MARICATO, 2010). 
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e de investimentos financeiros em portfólio (BEHRING, 2012, p.         
4). 

 

Apesar de promover liberalização e desregulação das instituições        

financeira, os Estados neoliberais garantem a todo custo a integridade e a            

solvência dessas instituições. Entrando em ação para resgatar empresas,         

evitar fracassos financeiros, ou mesmo proteger da ameaça de falência as           

principais instituições financeiras internacionais – e para isso tem funcionado a           

dívida pública (HARVEY,2008).  

No entanto, os governos dos países centrais atuam em defesa da dita            

“competitividade”, porem não abrem mão de sua soberania usando de medidas           

protecionistas. Já nos países da periferia, a dívida pública tem sido usada pelos             

organismos internacionais como instrumento de pressão/chantagem      

política-econômica para que os Estados nacionais apliquem as reformas         

institucionais neoliberais (BEHRING 2012; HARVEY 2008). 

Esses ajustes neoliberais interferem profundamente na alocação dos        

fundos públicos  , induzindo cortes dos gastos sociais e degradação dos          33

serviços públicos, que completados pelo processo de privatização promovem a          

mercantilização das políticas públicas. “As políticas sociais entram, neste         

cenário, caracterizadas como: paternalistas, geradoras de desequilíbrio, custo        

excessivo do trabalho, e, de preferência, devem ser acessadas via mercado,           

transformando -	se em serviços privados” (BEHRING, 2012, p. 9). Aos Estados          

cabe centrar-se em políticas assistenciais e programas focalizados e         

descentralizados de “combate a pobreza e à exclusão social” (IAMAMOTO,          

2011). 

Segundo Loïc Wacquant (2007, p. 25), completando esse quadro de          

arrefecimento do papel do Estado na promoção de políticas públicas, o           

estabelecimento do neoliberalismo como projeto ideológico e prática de         

governo cria em contrapartida um Estado penal para conter os contingentes           

33 A decisão sobre a alocação do  fundo público não é somente econômica, mas principalmente               
são escolhas políticas, bem como, o orçamento público não se limita a uma peça técnica e                
formal ou a um instrumento de planejamento. Ambos refletem a correlação de forças sociais e               
políticas atuantes e que têm hegemonia na sociedade (SALVADOR, 2012).  
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mais pauperizados. O estudo do autor refere-se aos países de capitalismo           

avançados e mais especificamente aos Estados Unidos, onde o Estado          

punitivo é convocado a substituir o Estado caritativo  , promovendo “políticas          34

de segurança ativas e punitivas, centradas na delinquência de rua e nas            

categorias situadas nas fissuras e nas margens da nova ordem econômica e            

moral”. Mas permite aproximação com o Brasil, já que aqui, além de uma forte              

tendência a naturalização da questão social, tem-se a transformação de suas           

manifestações em objeto de uma articulação entre assistência focalizada e          

repressão. Também por aqui ocorre um alargamento de políticas de segurança           

ativas e punitivas, que através do braço coercitivo do Estado têm promovido            

criminalização da pobreza e encarceramento dos pobres, “em detrimento dos          

consensos necessários ao regime democrático” (IAMAMOTO, 2011, p. 163).         

Além disso, aqui é igualmente flagrante a  desproporcionalidade racial do          

encarceramento (WACQUANT, 2007, p. 335) já que a crescente população          

carcerária brasileira também é majoritariamente negra.  

Como delimitamos no início, ancorados na concepção gramsciana,        

entendemos por Estado não apenas os aparelhos coercitivos que garantem o           

domínio e a coerção, mas também, os aparelhos privados de hegemonia que            

garantem direção e consenso. Apontamos e viemos demonstrando que em          

momentos de crise orgânica (crise econômica e de hegemonia), para recompor           

sua supremacia as classes dominantes precisam refuncionalizar o papel da          

sociedade política e seus aparelhos burocráticos e de coerção. Completando o           

quadro, essas reconfigurações, tem grandes desdobramentos sobre a        

sociedade civil e seus  aparelhos privados de hegemonia. 

Toda essa ofensiva neoliberal requer um amplo aparato ideológico.         

Como observa Mészáros (2004, p. 57), tudo está “impregnado de ideologia”, de            

tal forma que, muitas vezes, nem percebemos, mas nossos valores são           

34 Segundo Wacquant (2007, p. 86/87), o Estado de bem-estar nos Estados Unidos é              
extremamente subdesenvolvido se comparado as seus congêneres europeus. Assim,         
considera mais adequado falar em Estado caritativo “[...] visto que os programas voltados para              
as populações vulneráveis têm sido, o tempo todo, limitados, fragmentários e isolados de resto              
das outras atividdes estatais, informados por uma concepção moralista e moralizante da            
pobreza como produto das carências individuais dos pobres. O princípio que guia a ação              
pública estadunidense nesse domínio não é a solidariedade, mas sim a compaixão [...]”. 
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frequentemente determinados por esse sistema ideológico socialmente       

estabelecido, e suas “regras de seletividade, preconceito, discriminação e até          

distorção sistemática como ‘normalidade’, ‘objetividade’ e ‘imparcialidade       

cientifica’”.  

O autor alerta que existem diferentes níveis de discurso ideológico, entre           

os intelectuais, por exemplo, temos uma gama de conceitos cunhados para           

legitimar o neoliberalismo ou a chamada globalização. Além de intelectuais          

teorizando, reafirmando e reproduzindo suas ideias, a ideologia dominante         

também desqualifica intelectualmente o pensamento crítico, “não importando a         

força das evidências teóricas e empíricas que este apresente” (MÉSZÁROS,          

2004, p.58). Segue o autor: 

O que se espera das auto-imagens da ideologia dominante não é o  verdadeiro  reflexo              
do mundo social, com a representação objetiva dos principais         
agentes sociais e seus conflitos hegemônicos. Antes de tudo,         
elas devem fornecer apenas uma explicação  plausível , a partir         
da qual se possa projetar a  estabilidade da ordem estabelecida.          
É por isso que a ideologia dominante tende a produzir um           
quadro conceitual que  atenua os conflitos existentes e  eterniza         
os parâmetros estruturais do mundo social estabelecido       
(MÉSZÁROS, 2004, p.69, grifos do autor). 

 

Neste sentido, a ideologia dominante predominantemente difundida, cria        

o que se convencionou chamar de  pensamento único  , com aspecto de           35

verdade inquestionável  . Um agravante é que a ideologia dominante tem          36

grande vantagem na difusão dos conceitos ideológicos que corroboram com a           

35 A expressão  pensamento único , vem sendo usada para caracterizar “um conjunto sistemático             
de ideias e medidas difundidas pelos meios de comunicação de massas, mas também dentro              
dos ambientes bem pensantes, estes últimos assaltados por profundos pragmatismo e           
imediatismo. O pensamento único vigorou amplamente nos anos 90, mas ainda mantém sua             
força neste início de milênio” (BEHRING, 2012, p. 12).  
36 Ilustrativo dessa ofensiva ideológica é a criação de conceitos eufemistas. A exploração é              
substituída pela “exclusão social”; a  classe é substituída pelos conceitos de “cidadão” e “povo”;              
a sociedade civil é classificada como “terceiro setor”, a propriedade privada recebe o simpático              
nome de “iniciativa privada” (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2010, p.108). A pobreza, a            
desigualdade social e o desemprego, por exemplo, são simplificados como problemas           
individuais, passíveis de serem resolvidos por iniciativas gerenciais, como se fossem inerentes            
à vida em sociedade. Como coloca Harvey (2008, p. 76) “O sucesso e o fracasso individuais                
são interpretados em termos de virtudes empreendedoras ou de falhas pessoais [...]”. Assim, a              
conformação desses conceitos contribui para produzir análises fragmentadas e concepções          
que não favorecem o desvelamento da realidade. 
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reprodução da ofensiva neoliberal, pois “controlam as instituições culturais e          

políticas da sociedade” (MÉSZÁROS, 2004, p.59). A Indústria Cultura, como          

um  aparelho privado de hegemonia , é uma poderosa ferramenta ideológica, e,           

portanto, seu domínio é fundamental para a reprodução das relações sociais           

capitalistas. Além de indispensável à formação de consensos, também é          

imprescindível à criação de valores que induzem ao consumo, novos desejos e            

novas “necessidades”. 

Mas as relações sociais capitalistas, inclusive o consumo, se realizam no           

espaço, e, por isso, “a prática socioespacial revela a contradição entre a            

produção do espaço em função das necessidades econômicas e políticas e ao            

mesmo tempo o espaço da reprodução da vida social” (CARLOS, 2001).           

Portanto, é necessário remeter nossa análise às reconfigurações do papel do           

Estado na produção do espaço, a partir da virada ideológica e política            

neoliberal. 

 

 

1.3.2 – O urbano como negócio: a nova escala de produção do espaço             

urbano 

 

Segundo Cesár Simone Santos (2015, p. 13) a partir dos anos 1990, em             

meio à profunda crise que abalava o regime de acumulação estruturado no            

pós-guerra, a escala urbano-metropolitana assumiu uma renovada importância        

no universo da acumulação capitalista. O que o autor chama de “dinâmica            

espacial da reestruturação produtiva”. No final do séc XX, as mudanças no            

processo produtivo foram acompanhadas por um novo ciclo de reprodução do           

espaço urbano. 

 T oda ofensiva do capital, originada a partir da reestruturação produtiva e           

das políticas neoliberais, desenvolveu uma série de estratégias dominantes de          

gestão da crise da década de 1970. Como apontamos, na finalidade de            

recuperar e reproduzir as taxas de acumulação a urbanização é crucial. Nesse            
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sentido, não é fortuito que em meio a essas estratégias ocorre uma nova             

mudança de escala da urbanização e a produção do espaço assume uma            

renovada importância para dinâmica de acumulação capitalista.  

É impossível negar que as cidades têm um novo papel diante da urbanização             
crescente da humanidade, do estreitamento dos mercados, do        
novo padrão de circulação do capital financeiro, das novas         
tecnologias aplicadas à produção agrícola e às comunicações        
etc. Porém, é preciso reconhecer que as novas formas de          
dominação, tanto externas (imperialismo em outra fase) quanto        
internas (alianças dos coronéis com os  yuppies , combinando o         
velho clientelismo e corrupção com a subordinação ao FMI),         
também são determinantes (MARICATO, 2001, p. 62). 

 

A mundialização do capital (CHESNAIS, 1998) traz em seu bojo uma           

nova política urbana pela qual as cidades devem ser geridas como empresas,            

com governança eficiente, unindo esforços e oferecendo vantagens para atrair          

investimentos e turismo e assim tornando-se cada vez mais competitivas. 

Se o urbanismo modernista e funcionalista que vigorou durante todo o           

bloco histórico fordista-keynesiano foi muito útil em organizar a cidade para           

atender aos interesses econômicos e moldar a sociedade de consumo de           

massa, agora uma “nova” visão da gestão urbana é colocada em prática. Uma             

visão “moderna e globalizada [...] segundo a qual a cidade deve ser gerenciada             

como uma empresa” (FERREIRA, 2010, p. 186). 

Por esses aspectos, os pesquisadores do GESP – Grupo de Geografia           

Crítica e Radical – a partir de uma fundamentação teórico-metodológica          37

orientada pela perspectiva marxista-lefebvriana, sugerem a noção de  urbano         

como negócio , para elucidar o sentido contemporâneo hegemônico assumido         

pela cidade e pelo urbano. O entendimento do  urbano como negócio coloca            

uma dimensão nova, que não nega os elementos pretéritos da urbanização,           

mas chama atenção para o novo papel da  produção do espaço , da cidade e do               

urbano na reprodução do capital. Essa perspectiva esclarece que o sentido           

37 GESP – Grupo de Geografia Urbana Crítica Radical, está vinculado ao Departamento de              
Geografia da USP, porém agrega pesquisadores de outras áreas como Arquitetura e            
Urbanismo. Maiores informações podem ser encontradas no site do Grupo de pesquisa.            
Disponível em:  http://gesp.fflch.usp.br/node/81  
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contemporâneo hegemônico assumido pelo urbano pretende não apenas        

reproduzir as condições necessárias para a acumulação de capital no espaço           

urbano, mas, “reproduzir diretamente o capital por meio da produção do espaço            

urbano” (CARLOS; VOLOCHKO; ALVAREZ, 2015, p. 08). 

Para os autores (Idem), a atual etapa do capitalismo ao estabelecer um            

novo regime de acumulação financeirizado, também estabeleceu uma nova         

dinâmica espacial. Assim, na escala urbana a produção do espaço ganha           38

maior densidade, especialmente, na escala metropolitana. Esclarece Carlos        

(2015, p. 45 ): 

Do ponto de vista da acumulação, a metrópole aparece como localização e suporte             
das relações sociais (e de propriedade), mas em seu         
fundamento é condição e meio de concretização do ciclo de          
rotação dos momentos de produção, distribuição, circulação,       
troca e consumo de mercadorias – tanto materiais quanto         
imateriais – como possibilidades sempre ampliada de       
realização do capital. Nesse movimento, os lugares da        
metrópole também se configuram como lugares da       
infraestrutura necessária ao desenvolvimento de cada      
atividades, em particular, de modo a entrever uma equação         
favorável à realização do lucro. 

 

Os agentes econômicos e políticos das diferentes frações do capital          

produtivo, comercial e financeiro – com predomínio do ultimo - absorvem cada            

vez mais o espaço da metrópole elevando “o espaço a capital produtivo e a              

urbanização a força produtiva” (Idem, p. 09), ou seja: 

[...] o espaço é entendido não mais apenas como matéria prima e meio de produção,               
mas como produto possuidor de valor e que se valoriza          
segundo dinâmicas propriamente urbanas/espaciais e     
financeiras, as quais marcam uma fragmentação ainda maior        
do espaço e instituem novos mecanismos tanto de espoliação         
quanto de integração precária dos pobres ao urbano        
(CARLOS; VOLOCHKO; ALVAREZ, 2015, p. 11)  . 

38 “Do ponto de vista da acumulação, a metrópole aparece como localização e suporte das               
relações sociais (e de propriedade), mas em seu fundamento é condição e meio de              
concretização do ciclo de rotação dos momentos de produção, distribuição, circulação, troca e             
consumo de mercadorias – tanto materiais quanto imateriais – como possibilidades sempre            
ampliada de realização do capital. Nesse movimento, os lugares da metrópole também se             
configuram como lugares da infraestrutura necessária ao desenvolvimento de cada atividades,           
em particular, de modo a entrever uma equação favorável à realização do lucro” (CARLOS, p.               
45) para realizar a acumulação continuada.  
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Com essa apreensão os autores  (CARLOS; VOLOCHKO; ALVAREZ,        

2015, p. 9 ), apontam que diante do momento de crise do setor industrial a              

produção do espaço urbano é convertida em um setor econômico que cria            

condições de realização do capital financeiro. Especialmente através do         

investimento na produção imobiliária, que em aliança com o Estado, tem           

potencializado o poder das construtoras com capital internacional e elevado a           

negociação de fundos imobiliários em bolsa (CARLOS; VOLOCHKO;        

ALVAREZ, 2015).  

Isso tem sido fundamental à reprodução capitalista e à amortização da           

crise estrutural, mas não significa que o capital não tem produzido mercadorias            

no âmbito da fabrica. Pelo contrário, inclusive a infraestrutura urbana requer           

mercadorias como pontes, viadutos, metrô etc. No entanto, a produção do           

espaço como produto imobiliário torna-se um poderoso setor da economia, que           

inclusive reforça a tendência de apropriação do espaço como mercadoria e           

avigora o elemento basilar do capitalismo que é a propriedade privada           

(CARLOS, 2015).  

Por isso, Harvey (2005; 2011) tem destacado que nesse fazer e refazer            

permanente da geografia do capitalismo um poder fundamental merece         

atenção adequada:  

Os proprietários de terra têm tudo a ganhar com essas mudanças. Eles podem se              
beneficiar enormemente com o aumento dos valores dos        
terrenos, as rendas das terras crescentes e os recursos         
‘naturais’ que possuem. As rendas e os valores das         
propriedades crescentes dependem tanto de investimentos no       
lugar quanto de investimentos que mudam as relações de         
espaço de tal forma a agregar valor à terra, melhorando a           
acessibilidade. Longe de ser uma ‘classe residual’ de        
aristocratas fundiários e senhores feudais, o interesse desse        
desenvolvedor da terra assume um papel ativo no fazer e          
refazer da geografia do capitalismo como um meio para         
aumentar sua renda e seu poder (HARVEY, 2011, p. 148). 

 

 O investimento em rendas da terra e a necessidade de se realizar            

ganhos especulativos com esses ativos tornam-se atrativa para todos os          
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capitalistas. Como esses ganhos dependem diretamente de investimentos        

públicos em infraestruturas, os proprietários, desenvolvedores da área de         

construção civil e financistas subornam através do financiamento de         

campanha, toda uma gama de políticos que eleitos garantem esses          

investimentos e, por conseguinte garantem a valorização da terra. Por esse           

aspecto, a infraestrutura urbana e a produção imobiliária tem sido “componente           

fundamental nos pacotes de estímulos dos governos para levantar suas          

economias em ruínas” e “solução-chave para o problema da absorção de           

excedente de capital” (HARVEY, 2011, p. 149). 

No Brasil, essa aliança entre Estado e construtoras para solucionar a           

crise através da infraestrutura urbana e da produção imobiliária, fica nítido           

através de dois programas do governo federal: para atender os interesses das            

construtoras na área da construção pesada foi criado o Programa de           

Aceleração do Crescimento – PAC; para atender às construtoras na área da            

construção civil foi criado o Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV.  

Outra dimensão fundamental da  cidade como negócio é a produção do           

espaço turístico. Articulada à financeirização e à produção imobiliária a          

atividade econômica do turismo urbano é uma nova fronteira de          

mercantilização e consumo do espaço. Servindo de álibi para colocar em           

prática projetos de “revitalização” e obras faraônicas – que em muitos casos            

viram “elefantes brancos” - que possibilitam a acumulação por meio da           

destruição/reconstrução. 

A espetacularização e os simulacros envolvidos na produção do espaço turístico na            
cidade potencializam a noção de urbano como negócio [...] em          
que a produção do espaço turístico realiza-se como ponta de          
lança para reprodução capitalista da cidade, sendo álibi para os          
processos de renovação/revitalização urbana que inauguram      
novas possibilidades de acumulação por meio da       
destruição/reconstrução dos espaços urbanos, sobretudo do      
centro, embora não exclusivamente (CARLOS; VOLOCHKO;      
ALVAREZ, 2015, p. 10). 

 

Em todo esse processo de produção do urbano como negócio o Estado            

é imprescindível para criar as bases legais e ideológicas necessárias. A           
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governança e o planejamento urbano se confundem com administração         

empresarial, cabendo ao poder público gerenciar o empresariamento, a         

mercantilização da cidade. Por isso, Souza (2008) denomina de         

“Empresarialismo (ou empreendedorismo) urbano” essa nova forma de gerir e          

planejar as cidades (SOUZA, 2008, p. 98). Segundo o autor esse “novo”            

urbanismo, que entrou no Brasil a partir da década de 1990, também poderia             

ser denominado como “neoliberalismo urbano” e tem como veículo de          

excelência o “Plano Estratégico”  .  39

Conforme Maricato (2001) e Vainer (2000) o “Plano Estratégico” cumpre          

o papel de criar instrumentos e condições que convertam a cidade em “cidade             

empresa”, ou seja, uma cidade competitiva para atrair investimentos e prestígio          
 . Segundo Maricato (2001, p. 59), o “Plano Estratégico”,  40

(...)  cumpre o papel de desregular, privatizar, fragmentar e dar ao mercado um espaço              
absoluto. Ele incorpora a noção de cidade/universo autônomo,        
a qual necessita instrumentalizar-se para competir com as        
demais na disputa por investimentos, tornando-se uma       
‘máquina urbana de produzir renda’ (Arantes, 2000). A cidade         
como ator político deve agir corporativamente com esse fim         
(leia-se, minimizando os conflitos internos) para sobreviver e        
vencer. Trata-se de ‘cidades corporativas’ ou ‘cidade pátria’ que         
cobre o esforço e o ‘consenso’ de todos em torno dessa visão            
generalizante de futuro (MARICATO, 2001, 59). 

 

O consenso de Washington conta com os “planos estratégicos” para          

conduzir seu receituário às municipalidades latino-americanas. Como sinaliza        

Ermínia Maricato (2001, p. 62) o Consenso de Washington e o “Plano            

Estratégico” se complementam: uma receita para os países, outra para as           

cidades, fórmulas mágicas para adequação às “novas” necessidades do         

39 Souza (2008, p. 99) alerta que há algum nível de disputa entre o “neoliberalismo urbano” e o                  
ideário de reforma urbana cunhado por importantes movimentos sociais, no entanto, o primeiro             
tem sobressaindo o segundo e o planejamento urbano no Brasil tem sido um híbrido de               
“elementos discursivos e técnicos que remetem ao ideário de reforma urbana” mesclados com             
os vocabulários e práticas do “planejamento estratégico” que é o veículo de excelência do              
“neoliberalismo urbano”.  
40Com o título “Pós 2016. O Rio mais integrado e competitivo” o mais recente Plano Estratégico                
da Prefeitura do Rio de Janeiro (2013 – 2016), apresenta um “conjunto de aspirações para a                
cidade [...] buscando conceber uma Visão para o horizonte de 2030”. Para tal, apresenta um               
diagnóstico dos “principais desafios e vantagens competitivas da cidade”. Com isso espera-se            
posicionar a cidade como “a Cidade Maravilhosa: a melhor cidade do Hemisfério Sul para se               
viver, trabalhar e conhecer”. 
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capital. Assim os organismos internacionais têm conferido, tanto nos planos          

nacionais quanto municipais, uma subordinação aos seus receituários que         

segundo Milton Santos (2007) necessitam de uma inteligência geral, 

Então são esses governos globais representados pelo Fundo Monetário Internacional,          
pelo Banco Mundial, pelos bancos internacionais regionais,       
como o BID, pelo consenso de Washington, pelas        
universidades centrais produtoras de idéias de globalização e        
pelas universidades subalternizadas que aceitam reproduzi-las      
(SANTOS, 2007, p. 19).  

 

Exemplo disso é que em 1972 os empréstimos do Banco Mundial para o             

desenvolvimento urbano eram de 10 milhões de dólares, em 1988 o valor            

disponível passou para 2 bilhões de dólares. Esse aumento expressivo          

introduziu uma forte influência do Banco sobre as políticas urbanas nacionais,           

através da qual foram impostas suas teorias de política urbana   (DAVIS, 2006). 41

O que avigora nossa apreensão de que apesar de estar em voga um             

novo tipo de planejamento urbano, não houve uma mudança de paradigma           

com relação ao papel desempenhado pelo Estado, que apenas adaptou-se as           

exigências das diferentes frações de capital – com destaque ao capital           

financeiro. Desenvolvendo novas formas de atender à antiga finalidade de          

proteger os interesses privados das classes dominantes em detrimento do          

interesse público. Como bem caracterizado por Souza (2008, p. 102) 

[...] o planejamento urbano promovido pelo Estado tem, no Brasil como em outros             
países, servido, na maioria das vezes, para tornar mais fácil a           
vida das elites (enquanto capitalistas e moradores de bairros         
nobres) e, secundariamente, da classe média. Quanto aos        
pobres, o Estado, mediante o planejamento, não costuma        
facilitar-lhes a vida para além de viabilização das condições de          
sua reprodução e de seu deslocamento na qualidade de         
vendedores de força de trabalho, ou então sob pressão e          
consideração estrita de algum cálculo eleitoral. Isso quando os         
pobres não são, como frequentemente é o caso, nítida e          
insofismavelmente prejudicados.  

 

41 No item subsequente apontaremos como no Rio de Janeiro, seguindo a tendência aplicada              
em outras cidades da periferia do capitalismo, muitas ONGs e comunidades faveladas ficaram             
dependentes desses financiamentos e tiveram seus programas e projetos influenciados pelos           
teóricos da política urbana dos organismos internacionais. 
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No Rio de Janeiro os interesses dominantes contam com a diligência das            

três esferas do Estado Brasileiro (Governos municipal, estadual e federal), sob           

argumento de viabilizar a realização dos megaeventos internacionais que         

compõem o calendário da cidade - como os Jogos Pan-Americanos, a Rio +20,             

os Jogos Militares,a Jornada Mundial da Juventude católica, a Copa do Mundo            

e os Jogos Olímpicos e paraolímpicos. Os megaeventos são o argumento que            

respalda o  empresarialismo urbano  e justifica as medidas segregacionistas.  

Como “o uso da imagem e da cultura é central no Plano estratégico”, por              

aqui como em outras cidades pelo mundo o modelo de “cidade empresa”            

estabelece intervenções urbanísticas para criar “novas localizações (ou antigos         

espaços renovados) que, obviamente está relacionado com a valorização         

imobiliária” (MARICATO, 2001 p. 60). 

Porém, todo esse processo se defronta com uma contradição: a raridade           

do espaço, a escassez de terrenos é uma realidade das grandes cidades            

brasileiras, inclusive do Rio de Janeiro. Requerendo a criação de novas           

estratégias de “aproveitamento” do espaço urbano. As alianças entre frações          

de capital financeiro e industrial (construção civil) exigem do Estado uma           

gestão que garanta os padrões necessários à reprodução do capital, por meio            

de:  

[...] políticas urbanas de renovação/requalificação das áreas ocupadas da metrópole,          
bem como de mudanças nos códigos de construção, leis de          
zoneamento, além da aplicação de leis de desapropriação        
seguidas da expulsão da população residente, tornando a        
urbanização um negócio rentável. A estratégia sinaliza também        
a eliminação das favelas que se encontram no meio do          
caminho, como consequência imediata do processo de       
valorização do solo urbano, iniciativa que se apoia no discurso          
do progresso (CARLOS, 2015, p. 55).  

 

O Estado através do planejamento urbano “estabelece novos        

ordenamentos, regulamentações, além de institucionalizar processos de       

expulsão de moradores e a segregação socioespacial como norma e sentido           

das ações de uma administração público-privada da cidade” (CARLOS;         

VOLOCHKO; ALVAREZ, 2015, p. 10).  
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São colocadas em ação novas estratégias de produção do espaço,          

baseadas na valorização fundiária e imobiliária: programas governamentais – a          

exemplo do programa Minha casa Minha Vida; Operações Urbanas – no caso            

do Rio de Janeiro com destaque à operação Porto Maravilha; políticas           

governamentais como as  Unidades de Polícia Pacificadora. Essa ultima, a qual           

pretendemos dar destaque nesse trabalho.  

Retomando aspectos já abordados com relação à valorização da terra          

nos marcos do capital, observamos que diante da escassez de terrenos nas            

áreas mais valorizadas, o mercado imobiliário desponta na busca de novos           

eixos de valorização imobiliária. Nesse processo expandem seus negócios         

para as favelas, especialmente, as favelas “bem localizadas”, como é o caso            

das favelas da Zona Sul, que além de incrustadas na região de maior             

infraestrutura também oferecem vistas para os cartões postais da cidade.          

Assim as favelas que como diz a urbanista Raquel Rolnik (2015), servem de             

territórios reservas à especulação, vivem hoje sob os signos da valorização           

imobiliária. Bem como aponta David Harvey (2011) “o boom do          

desenvolvimento de propriedades acelera e a terra onde os moradores das           

favelas estão se torna cada vez mais valiosa” (HARVEY, 2011, p.146). 

Conforme Harvey (2011, p. 146) “a realização de novas geografias          

urbana implica inevitavelmente o deslocamento e a despossessão” . Por isso,          42

entendemos que o discurso de progresso usado pela política de “pacificação” –            

especialmente nas favelas localizadas nas áreas mais valorizadas da cidade -           

na verdade encobre estratégias de deslocamento e despossessão que, além          

das corriqueiras remoções, agregam mecanismos de pressão econômica que         

obrigam os moradores a abandonarem seus lares por não conseguirem arcar           

com os custos envolvidos na permanência, rumando para regiões menos          

valorizadas da cidade. 

42  Entendemos que a  despossessão apontada por Harvey (2011) vai muito além dos processos              
de remoção. Não é apenas tirar a posse da moradia, da terra urbana, mas da própria cidade.                 
Como as estratégias de privatização dos espaços, através das Parcerias Públicas Privadas            
(PPP) e das obras de autossegregação por exemplo. 
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Constatando que à medida que os territórios são valorizados         

economicamente, as populações pobres que ali viviam são empurradas para          

outras regiões. O que não é uma realidade restrita ao Rio de Janeiro, nem              

mesmo ao Brasil, é sim uma tendência mundial, como Mike Davis (2006)            

adverte em seu estudo macrossocial sobre o processo de favelização urbana: 

A segregação urbana não é um  status quo inalterável, mas sim uma guerra social              
incessante na qual o Estado intervém regularmente em nome         
do “progresso”, do “desenvolvimento”, do “embelezamento” e       
até da “justiça social para os pobres”, para redesenhar as          
fronteiras espaciais em prol de proprietários de terrenos,        
investidores estrangeiros, a elite com suas casas próprias e         
trabalhadores de classe média (DAVIS, 2006, p.105). 

 

Qualquer semelhança dos processos de reconfiguração urbana descritos        

com o presente – no Rio de Janeiro, São Paulo, Barcelona, Nova York, Mubai e               

muitas outras cidades e regiões metropolitanas pelo mundo - não é mera            

coincidência, mas sim indícios de que na contemporaneidade a produção do           

urbano adquiriu grande complexidades. 

As favelas da zona sul carioca, especialmente o Vidigal, estão sendo           

fortemente afetadas por essa reconfiguração urbana. Por isso, no capitulo          

ulterior buscaremos examinar a conformação das favelas sobre o espaço          

urbano do Rio de Janeiro, analisando as diferentes políticas e abordagens que            

incidem sobre esses territórios. Com esse exame teremos mais elementos para           

à frente avançarmos no estudo das transformações em curso no Vidigal. 

 

CAPÍTULO 2 – Questão urbana e favelização no Rio de Janeiro: da            

formação das favelas à favela S/A  

 

 
São 200, são 300 
as favelas cariocas? 
O tempo gasto em contá-las 
é o tempo de outras surgirem. 
800 mil favelados 
ou já passa de um milhão? 
Enquanto se contam, ama-se 

 
para fins eleitorais? 
Prometer-lhes a sonhada, 
mirífica, rósea-futura 
distribuição (oh!) de renda? 
Deixar tudo como está 
para ver como é que fica? 
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em barraco e a céu aberto 
novos seres se encomendam 
ou nascem à revelia. 
Os que mudam, os que somem 
os que são mortos a tiro 
são logo substituídos. 
onde haja terreno vago, 
onde ainda não se ergueu 
um caixotão de cimento 
esguio (mas se vai erguer) 
surgem trapos e panelas 
surge fumaça de lenha 
em jantar improvisado. 
 
Urbaniza-se? Remove-se? 
Extingue-se a pau e fogo? 
Que fazer com tanta gente 
brotando do chão, formigas 
de um formigueiro infinito? 
Ensinar-lhes paciência, 
conformidade, renúncia? 
Cadastrá-los e fichá-los 
 
 

 
Em seminários, simpósios, 
comissões, congressos, cúpulas 
de alta prosopopeia 
elaborar a perfeita 
e divina decisão? 
 
Um som de samba interrompe 
tão sérias indagações 
e a cada favela extinta 
ou em bairro transformada 
com dinheiro a pagamento 
de Comlurb, ISS, Renda, 
outra aparece, larvar, 
rastejante, insinuante, 
grimpante, desafiante, 
de gente qual gente: amante, 
esperante, lancinante ... 
O mandamento da vida 
explode em riso e ferida. 
 

Favela 
Carlos Drummond de Andrade, para o  
1° Encontro de favelas, realizado 1981 

 
 

Como procuramos desenvolver no primeiro capítulo, a produção do         

espaço urbano é um elemento fundamental à reprodução do capital e, neste            

sentido, a urbanização acompanha as diferentes fases do capitalismo. Na atual           

etapa do capital a terra torna-se elemento central da circulação de excedentes            

financeiros e isso se manifesta numa crise do espaço urbano que acrescenta            

complexidade aos conflitos e contradições que permeiam a sociedade de          

classes. Estamos vivendo uma etapa de acirramento dos conflitos entre a vida            

cotidiana da classe trabalhadora e os negócios urbanos de interesse do capital.  

A política urbana, que impõe a produção do espaço para maximizar os            

lucros, impacta cada vez mais sobre a reprodução da vida cotidiana. “A            

produção de espaços privados, da segregação e da funcionalização,         

transformam cada vez mais os espaços-tempo da vida, reduzindo as          
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possibilidades de apropriação e de sociabilidade” (CARLOS; VOLOCHKO;        

ALVAREZ, 2015, p. 12). 

Mais do que nunca, a segregação socioespacial aparta os segmentos          

mais pauperizados da classe trabalhadora do direito à cidade, ou mesmo do            

direito a urbanidade com todas as suas contradições. As grandes mudanças           

econômicas, políticas e territoriais que ocorrem em todo o mundo sobre a égide             

das práticas neoliberais, constituem uma nova e complexa geografia da          

pobreza, que remodela o “lugar dos pobres” nas cidades. O avanço do            

complexo imobiliário-financeiro torna as cidades cada vez mais colonizadas         

pelas finanças e promove um processo global de despossessão dos mais           

pobres, ampliando significativamente a segregação nas cidades. Trata-se de         

uma etapa de acirramento dos processos de segregação socioespacial. Os          

pobres são lançados para áreas cada vez mais periféricas, desconectadas da           

cidade e com pouco ou nenhuma infraestrutura (ROLNIK, 2015). 

Conforme Davis (2006) na atual fase do capitalismo - em todo o mundo e              

mais profundamente no Terceiro Mundo - a segregação e a remoção           

populacional se intensificaram de maneira brutal e isso colide cada vez mais            

com a necessidade dos pobres de morar perto das fontes centrais de renda.             

Por consequência, esses conflitos de classe pela apropriação e dominação do           

espaço urbano têm tornado, cada vez mais, desenvolvimento sinônimo de          

favelização e submetido os pobres a um “estado perpétuo de realocação”           

(DAVIS, 2006, p. 106) . 43

43  Como assinala Maricato (2015, p. 285) no Brasil “a população moradora de favelas cresceu               
mais do que a população total ou do que a população urbana nos últimos 30 anos, isto é, de                   
1980 a 2010 (IBGE)”. Sobre o Rio de Janeiro vários autores tem alertado a taxa de crescimento                 
das favelas quase sempre excedeu a taxa de crescimento da cidade como um todo. Nos anos                
1970 quando a política de remoção erradicou 72 favelas - deslocando aproximadamente 17 mil              
famílias, algo em torno de 100 mil pessoas – ainda assim a população global de habitantes de                 
favela continuou a crescer. Tanto pela criação de novas favelas como pelo adensamento das já               
existentes, como é o caso da favela do Vidigal e outras favelas da Zona sul, que apesar de                  
localizadas em áreas de grandes interesses do mercado imobiliário, à época, conseguiram            
resistir às remoções (BURGOS, 2012, p. 376). Até mesmo quando entre 1980 e 1990, a taxa                
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Para além dessa tendência mundial a cidade do Rio de Janeiro já            

esgotou sua fronteira urbana, portanto, os pobres são expulsos das áreas           

valorizadas, mas também da própria cidade. “Com exceção dos terrenos          

caríssimos, que estão aguardando a melhor ocasião para investimentos         

imobiliários e, por isso, são protegidos pelo aparato repressivo e jurídico do            

Estado, não há mais área de escape disponível na cidade” (BOTELHO, 2013,            

p. 173). Portanto, a especulação imobiliária - amparada por políticas urbanas           

que entendem valorização imobiliária como progresso - empurra os pobres          

para além dos antigos limites (MARICATO, 2015).  

Uma importante particularidade do Rio de Janeiro, com relação à maioria           

das metrópoles, é que o seu padrão de segregação socioespacial não obedece            

ao formato mais comum de centro-periferia (FERREIRA, 2011). Por aqui,          

principalmente na área da Zona Sul, o cenário expõe uma segregação marcada            

pela proximidade física e distância social .  44

Segundo Maldonado (ANO), a segregação “é quase consubstancial com         

o modo de vida urbano” (MALDONADO, p. 80) e constitui uma expressão            

importante da estrutura social urbana. Isso é dizer que a segregação e a forma              

como ela está conformada em determinada cidade diz muito sobre sua           

estrutura social.  

A segregação social das cidades pode ser considerada como uma expressão           
alternativa e especializada da estrutura social urbana, podendo        
ser mensurada segundo alguns indicadores ou variáveis e seus         
resultados comparados em diferentes cidades [...] Entretanto,       
essa comparação tem limites: se cada cidade cria seu próprio          
espaço, como propõe Lefebvre (1991), ao cotejarmos as        
cidades devemos – para poder tirar conclusões válidas –         
considerar todas as circunstâncias que interferem na criação        
desse espaço. (MALDONADO, p.80). 

de crescimento da cidade desacelerou para 7,6%, a taxa de crescimento de favelas aumentou              
de 11,4% para 40,5% (PERLMAN, 2012, p. 219). 

44 Segundo Burgos (2012, p. 376), essa dualidade entre proximidade e distância tem resultado              
na permanente preocupação com o controle social e político da população favelada.  
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Neste sentido, é necessário considerar que a segregação é um          

fenômeno com diferentes escalas e expressões e no qual vários agentes           

interferem. A expressão mais nítida e mais abordada é a segregação           

residencial, mas conforme Maldonado (p.80) é preciso considerar diversos         

fatores como: a oferta de transportes - ou nos termos contemporâneos, as            

condições de mobilidade no tecido urbano; a distribuição dos serviços e           

equipamentos públicos de saúde e educação; a disponibilidade de lugares de           

lazer e diversão, mediados por seus preços de acesso; e outras formas de             

controle mais o menos explícitas (MALDONADO, p.80). Mas sem dúvida a           

segregação residencial é uma expressão bastante relevante, sobretudo porque         

interfere e se correlaciona com as demais. 

Concordamos com a tese apresentada pelo autor: o mercado imobiliário          

é um dos principais elementos de distribuição das famílias de acordo com suas             

condições sociais. Logo, é impossível compreender a segregação sem         

considerar o funcionamento do mercado habitacional em cada cidade .  45

Outro aspecto que nos remete a importância de acompanhar a dinâmica           

do mercado imobiliário é o fato – já mencionado - de na atual etapa de               

acumulação flexível a interação entre o capital financeiro e o setor imobiliário            

ter assumido um lugar estratégico para a reprodução do capital.  Especialmente           

porque o desenvolvimento dessa interação tem gerado grandes consequências         

sobre o espaço urbano, como a fragmentação e a modernização das formas de             

segregar (ROLNIK, 2015). 

No caso do Rio de Janeiro, para analisarmos atual etapa de segregação,            

é necessário consideras dois aspectos que foram determinantes para         

conformar seu padrão de urbanização e de segregação: a produção de sua            

45 O autor (Maldonado, ano p. 76) define como mercado habitacional um conjunto de agentes               
que formam uma “instituição que estabelece e regula a produção e o acesso à habitação” e                
esclarece que há diversos mercados habitacionais urbanos. Seu estudo abrange os mercados            
habitacionais das cidades europeias, demonstrando que esses mercados têm adquirido maior           
relevância social, em virtude do “aumento generalizado da posse da propriedade, por um             
aumento significativo dos preços, mas também pelo declínio da intervenção dos Estados na             
produção e na reabilitação de habitações sociais” (IDEM ano, p. 74). 
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rede viária desigualmente integrada, monopolizada por empresas estrangeiras;        

e os ditames do mercado imobiliário associado ao patrimonialismo, que sempre           

submeteu o valor de uso do solo ao valor de troca e à renda da terra (ABREU,                 

2008; FERREIRA, 2011). Esse padrão derivou numa reprodução desigual do          

espaço urbano que se expressa em desigualdades socioespaciais e         

estratificações sociais bem particulares.  

No presente capítulo, buscamos remontar os momentos de  formação,         

expansão e realocação das favelas cariocas. Para  analisar uma particularidade          

da segregação no Rio de Janeiro: a favelização.  

Partimos do entendimento de que  as favelas surgem dos conflitos e           

contradições inerentes às relações capitalistas, logo, emergem como        

expressão da questão social. Elas compõem a paisagem da cidade do Rio de             

Janeiro, e de toda a Região Metropolitana, como a mais nítida expressão            

espacial das desigualdades sociais. Neste sentido, consideramos a favelização         

uma notável característica da segregação por aqui. Especialmente a         

favelização da Zona Sul da cidade – onde fica localizada a favela do Vidigal. 

Tradicionalmente voltada às classes de alta renda, a Zona Sul é a região             

da cidade que detém melhor infraestrutura. Mas também abriga numerosas          

favelas, onde segmentos da classe trabalhadora se concentram em condições          

de precariedade. O contraste entre essas formas de apropriação do espaço é            

um exemplo expressivo das contradições do espaço urbano carioca. Se as           

favelas são frações representativas da estratificação social forjada na questão          

urbana do Rio de Janeiro, as favelas da Zona Sul são expressões flagrantes             

dessa estratificação.  

Procuramos demonstrar, ao logo do presente capítulo, que no Rio de           

Janeiro os processos de segregação sempre contaram com medidas         

coercitivas sobre as favelas e seus moradores. Entre as várias práticas           

empregadas pelos aparelhos coercitivos do Estado a remoção forçada e          

violenta é talvez a mais paradigmática. Empregada em diferentes contextos e           
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por inúmeros governos nos âmbitos federal, estadual e municipal. As remoções           

são um paradigma da história do Rio de Janeiro, que está longe de ser              

superado, em determinados períodos aconteceu de forma mais evidente e          

direta e em outros, menos evidente, utilizando de formas alternativas de           

remoção. No atual contexto, as remoções dispõem de mecanismos         

estrategicamente elaborados, novas fórmulas, novos argumentos e novos        

instrumentos vêm sendo colocados em cena para mascarar esse método,          

como veremos adiante. 

A atual divisão socioespacial da cidade tem suas raízes no processo de            

industrialização do país. Sobretudo nas particularidades de um        

desenvolvimento desigual e uma industrialização com baixos salários . Além         46

disso, as lutas e resistências cotidianas da classe trabalhadora marcam a           

história e a geografia da cidade. O que torna necessário reconstituir, mesmo            

que de forma breve, o processo de constituição e desenvolvimento do espaço            

urbano do Rio de Janeiro. 

Tomamos como foco a conformação das favelas, assinalando os          

agentes capitalistas e os atores sociais que influenciaram a feitura da cidade           4748

. Como sugere Harvey (2005; 2011) são muitos os agentes que atuam sobre a              

produção do espaço. Os interesses desses agentes geram conflitos entre eles,           

mas também forjam atuações conjuntas. Consideramos que no Rio de Janeiro           

o domínio sobre a terra urbana é objeto central tanto de conflitos, quanto de              

atuações conjuntas por parte dos capitalistas.  

46 Como apontamos no primeiro capítulo, seguindo a tese de Oliveira (2013), as favelas são               
um elemento estruturante do desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro. Pois permitiram a             
diminuição dos custos de moradia e de transporte e, consequentemente, favoreceram um            
desenvolvimento com baixos salários. 

47 Ao analisarmos as favelas como expressão da produção do espaço capitalista, pretendemos             
apontar os agentes e atores sociais que operam não apenas sobre as favelas em si, mas sobre                 
o processo que implica sua existência e resistência na cidade. 
48  
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Como elucida Ferreira (2011, p. 97), a cidade do Rio de Janeiro é uma              

grande cidade capitalista e uma das mais importantes do país. Logo, ao            

analisar o papel dos agentes e atores sociais sobre a produção desse espaço             

urbano, precisamos considerar “os diferentes usos da terra, imbricados entre si,           

em um processo que contribuiu para a definição de áreas, de formas e de              

funções”. 

No primeiro momento buscamos recuperar o contexto de passagem da          

cidade colonial à cidade capitalista. Esse contexto é ponto importante de nosso            

estudo, pois nele teve início o processo de estratificação socioespacial que           

originou as favelas e delimitou muito do que é hoje a Região Metropolitana do              

Rio de Janeiro.  

2.1 -  A formação das favelas como expressão da produção do espaço            

capitalista no Rio de Janeiro 

 

  A origem das favelas recebeu diferentes e importantes abordagens,         

sobre as quais gravitam algumas teses (ABREU, 2008; RODRIGUES, 2009;          

VALLADARE, 2005; VAZ, 1994; PERLMAN, 1977). Optamos por não nos ater           

ou confrontar essas teses, mas sim recolher alguns elementos que nos           

auxiliam na compreensão desse processo. Para tal objetivo, conforme Farage          

(2013, p. 72) é necessário considerar a complexidade do fenômeno.  

Importa compreender  a constituição, legitimação e manutenção das favelas no Rio de            
Janeiro,  a partir de uma visão que não homogeneíze a          
complexidade de realidades que distinguem as diferentes       
favelas, mas que compreenda esse processo no que ele tem          
de universal, sem desconsiderar suas particularidades. [grifos       
da autora] (FARAGE, 2013, p. 72). 

Segundo Abreu (2008) o aparecimento das favelas está intimamente         

relacionado à transição da economia mercantil exportadora para uma economia          

capitalista-industrial. Transição que requeria uma serie de transformações do         
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espaço urbano, visto que, a produção do espaço é um elemento fundamental à             

reprodução capitalista.  

O período que demarca essa transcorrência da situação colonial para a           

moderna é a passagem do século XIX para o século XX. Conforme apontamos             

no primeiro capítulo, a época o Rio de Janeiro já era uma região política,              

econômica e culturalmente hegemônica do país. Abreu (2008, p. 35) delineia           

que este período representou a passagem da cidade colonial à cidade           

capitalista, e neste sentido, o Rio de Janeiro passou por um processo de             

reconfiguração da sua forma urbana, com modificações substanciais tanto na          

sua aparência como no conteúdo. O que começou a conforma uma estrutura            

espacial estratificada em termos de classes sociais. 

A ampliação das funções urbanas acrescentou complexidade ao        

crescimento da população na cidade. A nascente atividade industrial atraía          

migrantes e imigrantes, que se somavam aos negros recém-libertos da          

escravização. Os revolucionamentos técnicos e a instalação de serviços         

transformavam o cenário e permitiam o melhor fluxo de mercadorias e de            

pessoas. A instalação de serviços (de água e esgoto) e a utilização de força de               

tração animal dispensou o trabalho braçal que era desempenhado pelos negros           

escravizados. Fatores que levaram à formação de um contingente cada vez           

maior de trabalhadores “livres”, “um relativamente amplo exército industrial de          

reserva” (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008, p. 129) .  

Descreve Abreu (2008, p. 42) que o centro era a sede das modernidades             

urbanísticas, porém, “mantinha também sua condição de local de residência          

das populações mais miseráveis da cidade. Estas, sem nenhum poder de           

mobilidade, dependiam de uma localização central, ou periférica ao centro,          

para sobreviver”. Mas os interesses econômicos que impunham e conduziam a           

modernização também passaram a redefinir a “separação dos usos e das           

classes sociais” sobre o espaço.  
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Assim, teve início um processo de modificações do espaço urbano, que           

entendemos como a primeira etapa de produção capitalista do espaço urbano           

carioca. Notadamente porque  estabeleceu muitas disputas entre os grupos         

capitalistas, pelo domínio da terra urbana e dos serviços urbanos que se            

estruturavam. “Concorrendo pela obtenção de zonas de privilégio exclusivo,         

verdadeiras ‘fatias’ do urbano” (BENCHILMO, p. 58), poderosos consórcios e          

Clubes reunindo engenheiros, proprietários de terras, bancos, companhias        

estrangeiras e empresários – do setor de transporte, da construção civil e do             

nascente setor imobiliário - projetavam seus interesses no interior da          

burocracia estatal. Para justificar o mérito de seus produtos e valorizar as terras             

que eram incorporadas, esses setores passaram a pautar a “modernização” e a            

“higienização”. 

O “embelezamento” e a “modernização” eram expressões de grande         

ressonância pelo mundo. Por influência da reforma urbana empreendida por          

Haussmann em Paris , a “modernização” representava uma forma de conter a           

luta de classes (HARVEY; LEFEBVRE).  Segundo Coimbra (2001, p. 75) os           

movimentos de massa que levaram multidões às ruas na Europa durante o            

século XIX impuseram o desenvolvimento de estratégias de modernização das          

cidades para proteger as elites e o sistema capitalista. Por isso, passou-se a             

idealizar cidades mais controláveis “que teriam o poder de disciplinar política,           

higiênica e moralmente as ‘classes perigosas’ e a pobreza que por sua            

natureza, é interpretada como um iminente perigo social” . 49

49  Sobre a formação das “classes perigosas”, encontramos em Coimbra (2001) importantes            
contribuições. Descreve a autora (idem) que as ciências e suas teorias foram fortemente             
utilizadas para justificar o regime escravista, ao firmarem que os negros, por se tratarem de               
uma “humanidade inferior”, só serviriam para executar tarefas menos nobres e que no exercício              
da escravidão eles poderiam evoluir em contato com a “raça branca”. Apesar da abolição em               
1988, essas teorias racistas avançaram no século XX tentando comprovar a inferioridade de             
negros, mulheres e índios. Essas hipóteses racistas foram realimentadas pelo  darwinismo           
social e pelo  movimento eugênico que emergiu na Europa no final do século XIX, chegando ao                
Brasil no início do século XX e se desdobrando no movimento higienista. Com a herança de                
400 anos de escravidão, no Brasil essas ideias racistas reverberaram fortemente, sendo            
reproduzidas em novos matizes, concretizando-se em práticas socioculturais cotidianas e          
repercutindo no rearranjo espacial urbano até os dias de hoje. 
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No Rio de Janeiro, uma capital onde a insalubridade provocava uma           

série de epidemias que dizimavam grandes parcelas da população, a ideia de            

“modernização” teve um desdobramento profícuo.  Uma tematização do urbano         

invocada pela medicina social elaborava o Higienismo. 

Ao responsabilizar a desordem urbana pela degeneração da saúde não só física como             
"moral" da população, a medicina social diagnosticava causas        
naturais, relacionadas às peculiaridades geográficas do Rio de        
Janeiro, e, sobretudo, causas sociais, tanto no nível do         
funcionamento geral da cidade como de suas instituições.        
(BENCHIMOL, p 116). 

 

A cidade fervilhava e as condições sanitárias refletiam a deterioração          

das condições de vida da classe trabalhadora (BENCHIMOL, 1992).  As          

habitações coletivas, onde residiam os seguimentos mais pauperizados da         

classe trabalhadora, passaram a ser tomadas como a causa da insalubridade.           

O conteúdo central do Movimento Higienista era a ideia de que essas            

habitações eram o maior problema e o principal obstáculo à “modernização”.  

Neste sentido, o Higienismo foi muito eficaz em formular um discurso           

sobre o urbano, que penetrou no senso comum das camadas influentes sobre            

a opinião pública da época e influenciou a promulgação das primeiras leis e             

normas de urbanização da cidade - normas para construções higiênicas,          

arruamento, arborização, instalação de água e esgoto. 

Observa Rodrigues (2009) que a expansão dos valores de progresso          

acentuou a complexidade da autoridade pública, permitindo a legitimação de          

suas ações e funções civilizatórias de regenerar a capital da jovem república .  

Mas a passagem para a regeneração não se efetiva de forma tranquila e pacífica. A               
manutenção de uma direção política e econômica       
conservadora faz que, nesse processo, não sejam incluídas        
demandas dos setores sociais mais recentes da cidade: os         
trabalhadores urbanos. Ao contrário, há uma tentativa, plena de         
sucesso, de restringir a ação desses setores através de um          
controle e disciplinamento de seu cotidiano. (RODRIGUES,       
2009, p. 86) 
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A falta de habitação para atender a crescente população já dava o tom             

da questão habitacional na cidade. Diante do descompromisso do Estado para           

com a demanda por habitação, os trabalhadores mais pobres residiam          

principalmente numa forma precária de moradia coletiva que era conhecida          

como Cortiços. Tratava-se de grandes casarões com dependências de uso          

comum – como banheiros e pátios - onde várias famílias se aglomeravam em             

péssimas condições (CAMPOS, 2007). Apesar dessas condições, proprietários        

e arrendatários de imóveis fizeram dos cortiços fonte de investimento          

especulativo, praticando preços de alugueis exorbitantes (VAZ,1994). 

No entanto, como o Rio de Janeiro passava a ser uma vitrine do             

progresso e modernização da civilização brasileira, os cortiços como “local de           

moradia tanto para os trabalhadores quanto para vagabundos e malandros,          

todos pertencentes à chamada ‘classes perigosas’” (VALLDARES, 2005, P. 24)          

eram um estorvo ao projeto que propendia corrigir a imagem de um  Rio Antigo ,              

de condições miseráveis e anti-higiênicas, em que proliferavam doenças.         

Segundo Valladares (2005), o s cortiços eram entendidos como um verdadeiro          

“inferno social”, antro da vagabundagem e do crime e por esse caminho foram             

alvos de ações que visavam sua erradicação (VALLADARES, 2005). A partir de            

1873, essa forma habitacional foi proibida e seguida por medidas sistemáticas           

de derrubada e expulsão de seus moradores .  50

Mas segundo Vaz (1994), os cortiços passaram a ser alvo do discurso            

higienistas, também porque, o nascente setor imobiliário já projetava sobre o           

Estado seus interesses econômicos. A deterioração física e moral das classes           

populares eram usadas para justificar a necessidade de produção de moradias           

50 Em 1903, o Decreto Municipal nº 391, determina a proibição dos cortiços na cidade do Rio de                  
Janeiro. Porém o mesmo decreto indica a possibilidade de construção de habitações pobres             
nos morros que ainda não estivessem habitados. Campos (2009) chama atenção ao fato que              
as perseguições aos cortiços começaram exatamente no período em que saltou o número de              
escravos alforriados – entre 1870 e 1880. Exatamente porque o esgotamento do sistema             
escravista representou uma grande ameaça para as elites, que passaram a associar essa             
liberação com a formação de “classes perigosas”.  

 

92 
 



populares. Com esses argumentos o Estado passou a impulsionar o          

desenvolvimento do setor de construção imobiliária. Outorgava as construtoras         

o direito de desapropriar terrenos e concedia isenção de impostos          

alfandegários para importação de material de construção. 

Com estes e outros privilégios concedidos pelo Estado, o capital -           

sobretudo o estrangeiro - apossou-se de grandes fatias do urbano e passou a             

explorar os serviços de transporte e construção civil. Porém, mais do que isso,             

o capital penetrou nas esferas de reprodução do cotidiano da população           

crescente e tornou-se juntamente com o Estado o autêntico regenerador da           

cidade  (RODRIGUES, 2009 ). 

As vastas obras empreendidas pelo Barão de Mauá, como a distribuição           

de água e esgoto, a construção de ferrovias e instituição de uma indústria de              

transportes, já eram precedentes da remodelação da cidade que viria estruturar           

uma “nova relação entre o Estado e o urbano” (BELCHMOL, 1992, p. 209). 

Para criar uma “cidade moderna, higiênica e civilizada” passaram a ser           

colocadas em práticas estratégias variadas por ensejos políticos, sanitários,         

ideológicos (ligados à forma burguesa de desfrute do urbano). Na verdade, a            

razão e propósito central eram de caráter econômico: colocar o Estado a            

serviço da criação de mais esferas de atuação do capital e de condições ideais              

de reprodução do capitalismo (BENCHIMOL, 1992). Assim, o Estado passou a           

intervir para colocar em prática uma remodelagem urbana que, não por           

coincidência, guarda grandes semelhanças à reforma urbana empreendida por         

Haussmann em Paris.  

Nomeado prefeito do Rio de Janeiro em 1903, Francisco Pereira Passos,           

mais que um personagem emblemático mencionado pela historiografia,        

representava a conjunção de influências, interesses e técnicas necessárias à          

remodelação da capital para atender os interesses capitalistas.  Filho da          

aristocracia agrária, Pereira Passo foi diplomata do Brasil em Paris, onde           

acompanhou as várias obras empreendidas por Haussmann e se dedicou ao           
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estudo da arquitetura, hidráulica, construção de portos, canais, estradas de          

ferro, direito administrativo e economia política.  No Brasil, antes de ser o            

executor da remodelação do Rio de Janeiro, ocupou cargos públicos e de            

companhias privadas. Mesmo com esse currículo e influência, não foi sem           

controvérsias e conflitos que seu projeto foi executado. Fato é que, ele            

conduziu um verdadeiro programa de reforma urbana que envolvia complexa          

correlação de forças e uma ampla gama de interesses (BENCHIMOL, 1992;           

ABREU, 2008).  

A construção da Av. Central - ligando o centro comercial ao porto            

também reformado - e a intensificação do “bota-abaixo” dos cortiços são os            

principais símbolos dessa reforma. Mas muitas outras transformações foram         

levadas a cabo para superar a forma da cidade colonial-escravista e adequar a             

cidade às exigências do modo de produção capitalista (ABREU, 2008, p. 67).            

Disserta Abreu (2008, p. 63), que o período Passos foi revolucionador da forma             

urbana carioca, pois cunhou uma fisionomia totalmente nova e condizente com           

as determinações econômicas e ideológicas do momento.  

Em primeiro lugar, ela [a Reforma Pereira Passos] representa um exemplo típico de             
como novos momentos de organização social determinam       
novas funções à cidade, muitas das quais só podem vir a ser            
exercida mediante a eliminação de formas antigas e        
contraditórias ao novo momento. Em segundo lugar, representa        
também o primeiro exemplo de intervenção estatal maciça        
sobre o urbano, reorganizado agora sob novas bases        
econômicas e ideológicas, que não mais condiziam com a         
presença de pobres na área mais valorizada da cidade         
(ABREU, 2008, p. 63). 

 

Conforme Rodrigues (2009, p. 88), “a operação de limpeza da cidade           

passou a incluir também o afastamento das ‘classes perigosas’, da nação           

subterrânea, daqueles que enfeiavam a cidade e provocavam tumultos,         

entendidos como manifestações de uma ‘barbárie colonial’”.  

A Reforma Passos intensificou a derrubada de cortiços, expulsando do          

centro da cidade as camadas populares. Curioso é que nesse processo,           
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designado pela historiografia como “bota a baixo dos cortiços”, os removidos           

receberam autorização para usar o material demolido para a construção de           

habitações em áreas que ainda não eram de interesse do capital. Com esse             

material muito dos ex-moradores dos cortiços construíram barracões no Morro          

da providência se juntado aos soldados que lutaram na Guerra de Canudos.            

Esses últimos ao chegaram da batalha, em 1897, sem lugar para se abrigar,             

aguardavam o pagamento dos soldos de guerra e por isso teriam tomado a             

“providência” de ocupar o Morro próximo ao Ministério da Guerra. Para muitos            

autores, essa ocupação foi o “germe” das várias ocupações dos morros que no             

decurso receberam o nome de favela (VALLADARES, 2005).  

Segundo Valladares (2005, p.26), a ferrenha campanha contra os         

cortiços impulsionou a ocupação de encostas de morros, que então          

começaram a se multiplicar no Centro e seguidamente nas áreas em expansão            

urbana - Zona sul e Norte da cidade e na Baixada Fluminense. Descreve a              

autora: 

De início, tal interesse voltou-se para uma determinada favela que catalisa todas as             
atenções. É o Morro da Favella, já existente com o nome de            
Morro da Providência, que entra para a história através de sua           
ligação com a guerra de canudos, cujos combatentes ali se          
instalaram com a finalidade de pressionar o Ministério da         
Guerra a pagar seus soldos atrasados. O Morro da Favella,          
pouco a pouco, passou a estender sua denominação a         
qualquer conjunto de barracos aglomerados sem traçado de        
ruas nem acesso aos serviços públicos, sobre terrenos públicos         
ou privados invadidos (VALLADARES, 2005, p.26). 

 

A desapropriação e expulsão de contingentes da classe trabalhadora         

ocorriam paralelas às obras de infraestrutura que valorizavam essas áreas,          

para em seguida transferi-las para as classes dominantes, exatamente como          
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fora realizado por Haussmann em Paris . Sobre isso disserta  Benchimol          51

(1992, p. 318 e 319): 

Ela [a reforma urbana] sacrificou grupos subalternos em proveito dos interesses "mais            
gerais" das classes dominantes, sob a hegemonia da burguesia         
cafeeira, tanto no que se refere ao exercício de sua dominação,           
em termos nacionais, como às exigências de acumulação e         
reprodução do capital. Ao mesmo tempo, foi proveitosa aos         
interesses "particulares" do capital privado, diretamente      
beneficiado com as grandes obras: desde o capital bancário         
internacional, de onde provieram os empréstimos para o        
financiamento da reforma, passando pelas grandes      
companhias empreiteiras, especuladores e construtores, ate as       
diversas frações do capital comercial, financeiro e industrial que         
puderam permanecer ou vieram se instalar nas áreas        
remodeladas. 

 

Rodrigues (2009, p.89) ressalta que é impossível traçar o quadro urbano           

carioca sem atentar para o protagonismo de duas instituições: a Polícia Militar,            

como órgão proeminente na manutenção da ordem; e a imprensa, como           

aparelho ideológico. 

A polícia passou a ser determinante para manter a direção          

modernizante, tornando-se o agente socializador, controlador das desordens        

urbanas e da criminalidade, ganhando uma função civilizadora, intercessora         

entre a população e o governo.  

Numa cidade onde não foram construídos mecanismos de representação política e           
cidadania, a distância existente entre as manifestações       
públicas do Estado e a forma de ordenamento da sociedade dá           
à polícia uma função civilizadora, definindo-a como       
intermediária entre a população urbana e o governo        
(RODRIGUES, 2009, p. 89). 

Os jornais - como pode ser visto na imagem a baixo -  foram             

fundamentais como agentes de elaboração de um imaginário de         

51  Pelas semelhanças entre as reformar de Haussmann em Paris e de Pereira Passos no Rio                
de Janeiro, Abreu (2008, p. 67) designou o período como um “verdadeiro período Haussmann à               
la carioca” e Benchimol (1992) cunhou a adjetivação de Pereira Passos como o “Haussmann              
tropical”. 
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“modernização”, anunciando as grandes novidades, formando opiniões a        

respeito e  respaldando o viés higienista e coercitivo do Estado. 

 

 

 

Jornal do Brasil, 1903 . 52

Deslocando do centro urbano os segmentos indesejáveis da população,         

cunhava-se a imagem de um novo Rio como símbolo de um Brasil moderno.  “A              

cidade assume, então, uma função exemplar para o restante do Brasil. É            

através dela que os hábitos civilizatórios penetram no interior, levando a           

modernidade para todos os cantos do país”.  Passando a cumprir, “as funções            

de centro aglutinador dos mecanismos de superação de crises e de depositária            

da confiança no progresso da ‘ civilização Brasileira’ ” (RODRIGUES, 2009, p.          

98) . 

52  Acervo histórico do Jornal do Brasil. Disponível em:         
http://www.jb.com.br/paginas/news-archive/ . 
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No entanto, como ressalta Abreu (2008), como a cidade não dispunha de            

um sistema eficaz de transporte público, a população que era expulsa dos            

cortiços precisava se manter próximas ao centro, onde encontravam maior          

concentração de oferta de trabalho. Campos (2007, p. 52) acrescenta que           

“além do Estado tentar impedir a existência dos cortiços na área central da             

cidade, havia o problema dos altos preços alcançados pelos terrenos          

disponibilizados, que impediram uma ocupação mais efetiva pelas classes         

populares”. 

Excluída da propriedade do solo urbano e relegada à autoconstrução de           

moradias, a população pobre - que paradoxalmente não parava de crescer           

atraída pelo desenvolvimento industrial e pelos empregos na construção civil -           

tomou como alternativa a ocupação dos morros situados no centro. Os morros            

da Providência, São Carlos, Santo Antônio, entre outros, que até então eram            

pouco habitados, passam a ser rapidamente ocupados “dando origem a uma           

forma de habitação popular que marcaria profundamente a feição da cidade           

neste século – a favela” (ABREU, 2008, p. 66). 

Ainda segundo Abreu (2008), a ocupação das encostas e morros          

prosseguiu acompanhando os sentidos de expansão da manha urbana. D esde          

meados do século XIX a cidade vinha atraindo numerosos capitais          

internacionais à procura de novas fontes de reprodução, que foram em grande            

parte utilizados no setor de serviços públicos (transporte, esgoto, gás e etc.) via             

concessões obtidas do Estado. Dentre essas novas infraestruturas a introdução          

de trens e bondes, controladas em grande parte pelo capital estrangeiro,           

tiveram uma influência direta sobre a expansão da malha urbana, sobre o            

padrão de ocupação da cidade e sobre o padrão de acumulação do capital –              

tanto nacional quanto estrangeiro. 

Segundo Ferreira (2011, p. 101), a partir desse período, é possível           

delimitar os agentes influentes na formação da espacialidade da cidade do Rio            

de Janeiro a partir das alianças entre: capital externo, capital imobiliário, capital            
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fundiário e o Estado. O autor ainda destaca, que a legislação sempre foi feita              

em função dos interesses dos donos da terra e, portanto, as ordens e             

irmandades religiosas que desde a época de Colônia constituíam-se como          

grandes proprietários de terras e imóveis também influíram intensamente sobre          

a feitura da cidade.  

O capital estrangeiro se beneficiou profundamente, pois era o grande          

responsável por prover as obras de infraestrutura e controlava as decisões           

sobre que áreas seriam servidas pelos bondes e trens. Já o capital nacional –              

especialmente a aristocracia cafeeira, comerciantes e financistas – passaram a          

investir em propriedades e imóveis nas áreas servidas pelos bondes. Neste           

sentido, a implantação dos trens e bondes sob o comando dos investidores e             

do Estado orientou o espraiamento da população para novas áreas. Assim, os            

trens foram fundamentais para ocupação das áreas suburbanas e os bondes,           

implantados por empresas privadas, orientaram a ocupação da Zona sul.          

(ABREU, 2008).  

Nesse período, caracterizou-se o crescimento da cidade a partir de dois vieses: As             
classes alta e média ocuparam as zona sul e norte, tendo no            
Estado e nas companhias concessionárias de serviços públicos        
seus maiores aliados; por outro lado, os subúrbios cariocas         
caracterizaram-se como locais de residência do proletariado,       
que, a partir do deslocamento das indústrias, se dirigiu,         
também, para lá. Se as zonas sul e norte tiveram apoio do            
Estado, em se tratando dos bairros suburbanos, como era de          
se imaginar, a ocupação se deu sem qualquer apoio estatal ou           
das concessionárias. Dessa maneira, logo se percebia a        
desigualdade socioeconômica que se refletia na espacialidade       
da cidade (FERREIRA, 2011, p. 105). 

Conforme Ferreira (2011, p. 104) a partir do século XX as áreas servidas             

pela ferrovia foram abertas ao proletariado concretizando um trinômio         

trem-subúrbio-pobreza. Para o subúrbio onde os trens seguiram, se         

desenvolveram atividades industriais e usos “menos nobres” acompanhados        

pelo deslocamento de classes de menor renda (CAMPOS, 2007). No entanto, o            

poder público, na figura do Prefeito Pereira Passos, criou uma série de normas             

para construção que dificultava a construção de habitações populares nos          
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subúrbios. O que significa que a República, além de expulsar os pobres do             

centro da cidade, não garantiu sequer o subúrbio como alternativa. Isso           

contribuiu para formação de favelas por toda a cidade e incentivou a promoção             

de loteamentos na Baixada Fluminense.  

Como nos referimos anteriormente, as ocupações de encostas de         

morros como alternativa de moradia já existiam desde o século XIX. Mas a             

partir da expansão dos transportes e da fronteira urbana a forma favela se             

expandiu por toda a cidade e para além dela - especialmente na Baixada             

Fluminense - seguindo os sentidos de crescimento do espaço urbano.  

As obras de saneamento e embelezamento da cidade (ou “bota abaixo” na linguagem             
da época) eliminaram as condições de habitação popular que         
havia no centro antigo, expulsando grande contingente de        
moradores. As classes populares se dispersaram pelos       
subúrbios, pelas casas de cômodos do entorno imediato e         
pelas favelas, que passaram a fazer parte da imagem urbana          
carioca num contraponto à modernização (VAZ, 1994, p. 586). 

A Zona Sul entrava na mira das companhias de transporte e dos setores             

que especulavam com o solo urbano . Já em 1968 a Botanical Garden            53

Rail-Road organizada em Nova York por 17 acionistas, foi autorizada a explorar            

o setor de transporte nessa região em expansão . Essa Companhia estendeu           54

seu domínio sobre a Zona Sul desde a Glória, passando pela enseada do             

Flamengo e na sequência alcançando as distantes praias de Copacabana,          

Ipanema e Leblon, que eram despovoadas, mas já estavam na mira dos grupos             

capitalista envolvidos na especulação da terra urbana.  

53 Ainda no segundo Reinado, na Zona Sul “antigas chácaras e fazendas foram sendo loteadas,               
convertendo-se em bairros residenciais de ‘elite’” (BENCHIMOL, p. 103). 

54 Companhias de Carris de Ferro do Jardim Botânico – organizada por Mauá. A Botanical               
Garden, que desfrutou do monopólio dos transportes entre a Zona Zul e o Centro, transferiu em                
1982 sua sede para o Rio de Janeiro com o nome de Companhia Ferro-Carril do Jardim                
Botânico. Apesar do monopólio da renda outros empresários disputavam a “zona de privilégio”             
da Botanical Garden. Pouco depois a companhia obteve a autorização para estender a linha              
até a Vila de Ipanema onde o Barão de Ipanema incorporava lotes. No início do século XX                 
começou a ocupação do Leblon que tinha várias Chácaras. A empresa imobiliária que atuou              
nessa área foi a Companhia de Melhoramentos da Lagoa, que no finalzinho do século XIX               
iniciou a abertura do trecho que mais tarde viria a ser a Avenida Niemeyer. 
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Neste sentido, a expansão dos bondes se deu pela associação          

bonde-loteamento. Os proprietários das companhias de bondes passaram a         

investir em companhias arquitetônicas que promoviam loteamentos nas áreas         

que se valorizavam. Valorização que contou com obras de infraestruturas por           

parte do Estado. Atraídos, os capitais nacionais passaram a investir em           

propriedades e imóveis.  Como analisou Benchimol (1992, p.100): 

O comando dos transportes nesse "vetor de expansão" abria expectativas          
extremamente promissoras, não apenas no que concerne à        
exploração do serviço para a população já instalada, como aos          
lucros imobiliários que prometia a ocupação, retalhamento e        
valorização das áreas em disponibilidade (BENCHIMOL, 1992,       
p.100).  

A estratégia imobiliária dos concessionários estava expressa nas        

clausulas dos decretos de concessão, que previam, além do direito de           

desapropriação, o privilégio exclusivo de construir um bairro na costa de           

Copacabana. Aliados aos incorporadores e empresas da construção civil, a          

companhia Botanical Garden contratou uma grande empresa de publicidade         

para atrair compradores de terrenos através da venda de uma imagem de            

Copacabana como o bairro de um “estilo de vida moderno”  (BENCHILMOL,           

1992, p. 97) .  

Desde então, a história da urbanização da zona sul esteve indissoluvelmente ligada a             
atuação desta empresa, em conjunto com, grandes       
incorporadores, com outras companhias de serviços públicos       
(gás e esgotos, sobretudo), sob patrocínio do próprio Estado         
(BENCHILMOL, 1992, p. 97). 

A Zona Sul começava a consolidar-se como uma região para abrigar as            

camadas de alta renda. O que gerou a necessidade de força de trabalho para              

servir os hábitos e privilégios dessas camadas.  

A zona sul também se caracterizou por um mercado de trabalho especial. Em nenhum              
outro lugar do Rio existem tantas oportunidades de ‘biscates’ e          
‘bicas de emprego’ tanto para mulheres e crianças como para          
homens. Graças à sua localização bem no centro da sociedade          
abastada do Rio, há uma constante oferta de serviços para          
quem souber procurar. Uma família pode multiplicar facilmente        
os seus ganhos: a mulher pode lavar, passar e costurar para           

101 
 



fora, as filhas, vender doces, e os meninos, engraxar sapatos,          
cuidar carros ou vender ferro-velho.Com frequência existe       
também trabalhos em construção ou oficinas de reparo, para         
homens fisicamente aptos (PERLMAN, 1977, p. 51). 

Os custos dos serviços de transportes impossibilitavam os trabalhadores         

de ter acesso a esses meios e, portanto, estabeleciam um padrão de            

segregação. Além disso, reforçava a necessidade de os trabalhadores         

morarem próximo. Premência que levou a formação de favelas nos morros da            

Zona Sul (ABREU, 2008). 

Os pobres procuravam se manter nos polos geradores de emprego e           

renda. Como destaca Benchimol (1992, p. 178), tratava-se de “contradições          

inerentes à transição para o capitalismo, à crescente acumulação e à           

concentração de capital e da força de trabalho no espaço urbano carioca”.            

Apoiado em Engels o autor (Idem) afirma que:  

a crise de habitação é produto da forma social burguesa; sua história está, portanto,              
indissociavelmente subordinada ao desenvolvimento das     
relações capitalistas de reprodução do espaço urbano carioca        
(e à consequente apropriação capitalista desse espaço)       
(BENCHIMOL, 1992, p. 124).  

Portanto, as favelas se consolidaram na paisagem do Rio de Janeiro,           

não simplesmente como uma forma espontânea de habitação - em face da            

ausência de políticas habitacionais para os mais pobres. Mas também como           

resultado da ação dos agentes e atores sociais que produzem o espaço urbano             

de modo a favorecer a reprodução do capital. Afinal, a proximidade e o baixo              

valor da força de trabalho (OLIVEIRA, 2013) foram determinantes para servir           

aos hábitos “modernizantes” e ao desenvolvimento industrial brasileiro que se          

seguiu . Neste sentido, a favela não diz respeito apenas à questão           55

55 Como desenvolvemos no primeiro capítulo a autoconstrução da moradia (que tem como             
grande expressão as favelas) foi bastante funcional a diminuição dos custos de reprodução da              
classe trabalhadora, permitindo que a industrialização se beneficiasse de uma força de trabalho             
de baixo custo. Encontramos em Davis (2004, p. 68) um exemplo de como a tolerância para                
com as favelas é funcional aos interesses de reprodução do capital. “Na cidade do México, a                
estratégia antifavelas e de crescimento controlado de Uruchurtu terminou por mostra-se           
incompatível com a necessidade de mão-de-obra barata de industriais e investidores           
estrangeiros, assim como com a reivindicação dos trabalhadores por moradia barata”. 
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habitacional, mas a todo um conjunto de expressões da questão social que se             

acirrava e, por conseguinte, conformava um padrão de segregação         

socioespacial bastante particular. 

De tal modo, o período abordado demarca a dominação do espaço do             

Rio de Janeiro por agentes capitalistas. Muitos desses que ainda hoje influem            

continuamente sobre a tessitura dessa Região Metropolitana. Mas como         

elaborado por Lefebvre  (2001) não o fazem sem confrontações por parte dos            

citadinos, que também operam a conformação das cidades. Afinal, a cidade  “é            

a obra de uma história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que               

realizam essa obra nas condições históricas” (LEFBVRE, 2001, p.52). Neste          

sentido, entendemos que as favelas são consequência das intervenções dos          

agentes do capital sobre a cidade, mas também e fundamentalmente,          

consistem em espaços forjados pelas alternativas de subsistência e de          

resistência dos segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora.  

2.2 – A Favela como “problema” e as pretensas soluções 

 Antes de se generalizar pela cidade, as favelas, já eram alvo de            

problematizações por parte dos higienistas. Conforme Valladares (2005, p. 39)          

“a ‘problematização’ precedeu a extensão do fenômeno [...] e contou com o            

forte respaldo do diagnóstico higienista aplicado à pobreza e ao cortiço,           

servindo este como uma das matrizes das primeiras representações das          

favelas” (VALLADARES, 2005, p. 39). 

 Com o mesmo teor higienista usado sobre os cortiços, o Morro da             

Favella era descrito no início do século XX como: um ambiente exótico, de             

pobreza e insalubridade. Por conseguinte, “o diagnóstico a propósito dos          

cortiços e do Morro da Favella foi generalizado ao universo das favelas em             

expansão durante os anos 1920” (VALLADARES, 2005, p. 40). Os moradores           

das favelas tonaram-se os novos “estigmatizados como ‘imorais’, ‘poluidores’ e,          

portanto ‘perigosos’” (COIMBRA, 2001, p.109).  As favelas passaram a ser o           
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novo problema a ser enfrentado pelos reformadores, que prezavam pelo          

“embelezamento” e “modernização” da cidade.  

Entre esses intelectuais, Abreu (2008) e Valladares (2005), destacam a          

figura de Augusto de Mattos Pimenta, como o primeiro a promover uma            

campanha contra as favelas. Membro ilustre do Rotary Club , Mattos Pimenta           56

era apresentado como médico especialista em questões sanitárias, engenheiro         

e jornalista. Mas era acima de tudo uma figura importante no meio dos             

negócios no Rio a época. Construtor imobiliário e corretor de imóveis, ele            

fundou em 1937 e foi presidente em 1946 do Sindicato dos corretores de             

imóveis do Rio de Janeiro. Sua forte vinculação ao mercado imobiliário e ao             

mundo dos negócios nos parece um indício revelador do porque Mattos           

Pimenta se empenhou na transformação da favela em problema, projetando          

nelas suas preocupações reformistas e sanitárias. 

Mattos Pimenta, que havia passado muitos anos na Europa,         

particularmente em Paris onde acompanhou as transformações empreendidas        

por Haussmann, acompanhou o desenvolvimento de uma nova concepção de          

urbanismo, mais ambiciosa, que se opunha a simples ação pontual proposta           

pelos higienistas. Com apoio do poder público e da imprensa, sua campanha            

contra as favelas – que chegou a denominar de  “lepra da estética” - estava              

inscrita num programa de modernização e embelezamento mais amplo. Onde          

propunha, inclusive, a construção de casas populares, como forma de substituir           

as favelas por conjuntos de prédios, onde os habitantes das favelas poderiam            

alcançar a  propriedade  de uma moradia confortável (VALLADARES, 2005).  

Tal proposta além de expor a familiaridade de seu autor com as práticas             

imobiliárias, também assinala a emergência do capital imobiliário que, em          

parceria com o Estado, é, até hoje, um dos principais agentes de produção do              

espaço no Rio de Janeiro. Evidencia-se que no início do século XX as favelas              

56  O Rotary Club que, como mencionado, reunia importantes setores econômicos da sociedade. 
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já eram alvo de ações mediadas pelo interesse do capital imobiliário. Como            

escreveu Valladares (2005, p. 44): 

Mattos Pimenta também personifica a emergência do capital imobiliário. Além de           
importante ator do desenvolvimento urbano, também criou a        
Bolsa Imobiliária do Rio de Janeiro – no momento que o           
crescimento urbano começava a se realizar através da        
expansão do parque imobiliário. [...] Serve também como        
testemunho da mobilização desses novos atores econômicos       
em favor de uma nova maneira de ver o desenvolvimento da           
cidade, em que valorizar o seu capital equivaleria a valorizar a           
cidade em seu conjunto e não apenas construir novos bairros  

Ainda segundo a autora (VALLADARES, 2005, p. 45), as propostas          

pioneiras de Mattos Pimenta influenciaram os atores e as instituições que na            

sequência retomaram as bandeiras contra a favela: O Plano Agache, o Código            

da Construção e o Banco Nacional de Habitação (BNH). 

O Plano Agache foi o primeiro Plano de extensão, renovação e           

embelezamento do Rio de Janeiro . De modo óbvio recebeu apoio do Clube            57

de Engenharia e seus engenheiros ligados à municipalidade do Rio, bem como            

do Rotary Club. O próprio urbanista francês Alfred Agache, contratado para           

elaborar esse plano, “pertencia a uma família de poderosos industriais          

franceses do ramo têxtil, como o mesmo nome, e interesse no Brasil”            

(VALLADARES, 2005, p. 45).  

No volumoso documento elaborado por Agache, para promover a         

“remodelação”, o “embelezamento” e “a expansão da cidade”, comparecem as          

influências das formulações de Mattos Pimenta, especialmente no que se          

refere às favelas. Seu trabalho foi além da identificação da favela como um mal              

contagioso que precisa ser combatido. Assumiu a preocupação de         

compreender a causa do fenômeno, apontando, inclusive, as dificuldades         

burocráticas de acesso à moradia como um fator impulsionador da favelização.           

57 Valladares (2005, p. 45) apoiada em Rezende (1982) apresenta quatro planos para a cidade               
do Rio de Janeiro, respectivamente:Agache, Doxiadis, Pub Rio e Pit Metrô. 
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Além disso, o documento reconhecia os laços e atividades econômicas desses           

espaços, assinalando, por exemplo, que no interior das favelas já se           

desenvolvia um mercado imobiliário através do sistema de locação. Mas o           

conjunto de suas propostas, apesar de aprovado, foi colocado de lado com as             

mudanças empreendidas a partir de 1930 (VALLADARES, 2005, p. 49).  

A década de 1930 marca a ascensão de Getúlio Vargas ao poder –             

através de um golpe de Estado - onde permaneceu por 15 anos por meio de               

uma governança autocrática, populista e nacionalista. Esse período        

representou uma significativa intensificação da industrialização e, por        

conseguinte, solicitou novas estratégias de adaptação às necessidades do         

capital – que concernem tanto à produção do espaço quanto à introdução de             

medidas de controle e ajustamento da classe trabalhadora. Por conseguinte,          

esse período “representou uma nova etapa nas representações das classes          

populares e, por isso mesmo, das favelas” (VALLADARES, 2005, p. 49). 

Vargas intensificava o desenvolvimento industrial, acentuando a       

demanda por força de trabalho nos polos industriais. Concomitantemente “uma          

queda brusca no preço dos produtos agrícolas brasileiros acirrou ainda mais o            

baixo padrão de vida em muitas áreas rurais” (PERLMAN, 1977, p. 41). Com             

essa conjunção nos primeiros anos da década de 1930 a cidade do Rio             

recebeu muitos imigrantes rurais, o que representou não apenas um          

significativo acréscimo populacional, mas também um rápido crescimento da         

população favelada.  

No âmbito da política municipal do Rio de Janeiro, segundo Valladares            

(2005) o populismo empreendido por Vargas esteve personificado na figura do           

prefeito por ele nomeado, o médico Pedro Ernesto. “A influência das ações de             

Pedro Ernesto com respeito aos moradores de favelas foram particularmente          

importantes. Ele inaugurou um novo tipo de relação com os favelados”           

(VALLADARES, 2005, p. 50). Descreve a autora (Idem) que Pedro Ernesto           

chegou a ser reconhecido como o “médico dos pobres” e teve muito contato             
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com as favelas, onde desenvolveu uma ação política que deu origem aos laços             

clientelistas que marcam esses territórios até os dias de hoje. Mas apesar de             

suas ações estarem em perfeita consonância com a política populista tocada a            

nível nacional sua crescente popularidade gerou temor em Vargas que o           

afastou em 1936. 

Valladares (2005, p. 50) considera que o regime de Vargas manteve a            

temática higienista no trato das favelas, mas com uma nova inflexão: “o            

reconhecimento de fato, da existência das favelas e da necessidade de           

melhorar as condições de vida dos favelados, contrariando a solução única de            

destruição anteriormente proposta”. 

O subsequente prefeito nomeado por Vargas, o Padre Olympio de Melo,           

concretizou esse reconhecimento através da aprovação do Código de obras de           

1937. Esse código estabeleceu medidas para coordenar o crescimento urbano          

e adaptar a cidade ao novo ciclo de expansão do capital. Pela primeira vez as               

favelas eram objeto de legislação. Essa legislação apesar de representar um           

reconhecimento, considerava a favela uma “aberração” e, por isso, deveriam          

ser eliminadas e substituídas por habitações mais adequadas. O discurso de           

erradicação que desde o surgimento das favelas veio se desenvolvendo,          

finalmente ganhava uma legislação para respaldar suas ações. Código de          

urbanização de 1937  tornou proibida a construção de novas moradias, a           

melhoria das existentes e sugeriu a construção de habitações proletárias.          

Respaldo legislativo que impulsionou a busca por “soluções” para o “problema           

favela” e deu origem a experiência dos parques proletários (BURGOS, 2004, p.            

27). 

Em 1940 a pedido da Secretaria Geral de Saúde do Distrito Federal,             

Vitor Tavares de Moura apresentou um plano de estudos e soluções para o             

“problema das favelas”. O plano deu origem ao Relatório Moura, um           

documento que sugeria dificultar o fluxo migratório dos pobres para diminuir o            
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processo de favelização. As propostas se dividiam em ações preventivas e           

realizadoras, como:  

a) o controle de entrada no Rio de indivíduos de baixa condição social; b) o recambio                
de indivíduos de tal condição para os seus Estados de origem;           
c) a fiscalização severa quanto às leis que proíbem a          
construção e reconstrução de casebres; d) a fiscalização dos         
indivíduos acolhidos pelas instituições de amparo; e) promover        
forte campanha de reeducação social entre os moradores das         
favelas, de modo a corrigir hábitos pessoais de uns e incentivar           
a escolha de melhor moradia. (VALLA, 1986, p.36) 

 

Sobre o caráter autoritário e excludente das propostas do relatório,          

Burgos (2004, p. 28) reflete que estavam em consonância com um contexto de             

“cidadania regulada” pela qual os moradores de favela não eram visto como            

cidadãos de direitos. Mas as propostas do relatório também apresentariam          

ações realizadoras que seriam fundamentais para o estreitamento do vinculo          

entre Vargas e as camadas populares. Valla (1986, p. 37) aponta um trecho do              

relatório representativo dessa face: 

Casas provisórias, pelo menos do tipo mínimo permitido pela lei, serão imediatamente            
construídas e para elas transferidos os moradores dos        
casebres, tendo em vista as suas condições de saúde, de          
trabalho e de defesa contra a varíola, difteria, doenças do          
grupo coli-tífico, além de inspeção torácica e apurações de         
conduta social (VALLA, 1986, p. 37). 

Valladares (2005, p. 56) destaca, o relatório Moura como um dos           

primeiros estudos sistemáticos sobre as favelas do Rio de Janeiro, mas lembra            

que um ano antes foi lançado outro importante estudo sobre as favelas.            

Trata-se do trabalho de conclusão de curso da assistente social Maria           

Hortência do Nascimento e Silva. Para a autora (Idem) “esses dois textos            

marcam claramente o início de um novo período, que reconhece a necessidade            

de dados concretos para a gestão da pobreza e de seus espaços”. E conclui              

que os dois trabalhos serviram de base para o primeiro programa de remoções             

pelo Estado: o projeto “Parques Proletários”.  
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Implementado pelo Estado Novo de Vargas (1941-1943) e executado         

pelo então prefeito do Rio de Janeiro Henrique Dodsworth o projeto dos            

“Parques Proletários” tinha como objetivo “resolver o problema das condições          

insalubres das franjas do Centro da cidade, além de permitir a conquista de             

novas áreas para a expansão urbana” (BURGOS, 2004, p. 27). Mas também            

cumpria um papel ideológico, pois o discurso que propagandeava a construção           

de casas populares foi ponto fundamental para a legitimação do regime do            

Estado Novo reforçando a suposta vinculação de Vargas com as camadas           

populares.  

Porém, essa aproximação entre o Estado e os favelados teve um efeito            

inesperado. Sob a ameaça de serem removidos para os parques proletários – o             

que significava não apenas perderem suas casas, mas também suas redes           

sociais - os moradores das favelas começaram a se constituir como atores            58

políticos ativos, dando início a um processo embrionário de organização          

através de comissões de moradores.  

Era evidente que o autoritarismo da pedagogia civilizatória ensaiada e a precariedade            
das instalações (concebidas como provisórias) não faziam dos        
parques uma idéia atraente para os moradores das favelas,         
razão pela qual criaram, ainda em 1945, as comissões de          
moradores, inicialmente no morro do Pavão/Pavãozinho e       
pouco depois nos morros do Cantagalo e da babilônia, como          
forma de opor resistência a um suposto plano da prefeitura de           
remover todos os moradores para os parques (Fortuna e         
Fortuna, 1974:103). Pouco depois, favorecidas pela      
restauração da ordem democrática, essas comissões      
formulariam, pela primeira vez, uma pauta de direitos sociais         
referente a problemas de infraestrutura de suas localidades        
(BURGOS, 2004, p. 28). 

58 Como alerta Davis (2004, p. 72): “A incompatibilidade entre as moradias periféricas em              
prédios altos com estrutura social e a economia informal das comunidades pobres é,             
naturalmente, uma história antiga; um pecado original repetido há décadas no mundo todo por              
reformadores e czares urbanos. Realmente, já na década de 1850, o modelo de moradia              
operária do barão de Haussmann no Segundo Império, a Cité Napoléons, em Paris, foi              
rejeitado por seus pretensos moradores por causa da uniformidade e de sua aparência de              
quartel”. 
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Apesar dos focos de resistência entre 1941 e 1943 o Estado removeu 4             

mil moradores para os Parques Proletariados da Gávea, Leblon e Caju . Esses            59

conjuntos habitacionais foram construídos como habitações provisórias para        

abrigar os removidos. A promessa era de que as áreas que sofreram remoções             

seriam urbanizadas para receber de volta esses moradores. Promessa que          

nunca se efetivou, exibindo que na verdade tratava-se de uma primeira etapa            

de remoção dos favelados das áreas mais valorizadas da cidade.  

Como observa Iamamoto e Carvalho (2011, p. 283) as favelas          

concentravam parcela importante da população. O que levou o Estado a           

constatar que se essa população não estivesse sobre controle os morros           

cariocas poderiam se tornar redutos eleitorais do Partido Comunista do Brasil.           

Como escreveu Perlman (1977, p. 240) “a ‘ameaça vermelha’ no Brasil, a partir             

de 1947, quando o Partido Comunista conseguiu sua primeira grande votação,           

acrescentou uma nova dimensão ao medo das favelas”. Passando a          

representar uma ameaça à ordem política.  

Neste sentido, “o impulso de organização dos excluídos foi suficiente          

para despertar nos setores conservadores da cidade o velho temor da sedição,            

mais tarde traduzido no slogan: ‘é necessário subir o morro antes que os             

comunistas desçam’” (BURGOS, 2004, p. 29). Sobre isso Gonçalves (2012)          

delineia: 

O foco político sobre as favelas foi reforçado com os primeiros resultados das eleições              
à Câmara dos vereadores de 1947. A vitória esmagadora do          
Partido comunista demonstrava sua forte presença nas áreas        
populares, sobretudo nas favelas. Já era de conhecimento da         
polícia e vinculado com insistência pelos jornais da cidade que          
células comunistas estavam invadindo as favelas. A       
precariedade dos serviços públicos aí existentes e o estigma         
imposto a estes espaços e seus habitantes faziam das favelas          

59  Posteriormente os bairros onde foram instalados os parques, principalmente Leblon e Gávea,             
tornaram-se áreas muito valorizadas e seus moradores foram novamente removidos, dessa vez            
para áreas menos valorizadas. A exemplo do Parque Proletário da Gávea, que foi removido              
em 1970 e sua população foi deslocada para o conjunto habitacional da Cidade de Deus, que                
também acabou por se favelizar, como falaremos adiante.  
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um lugar propício para a propagação de ‘ideias subversivas’         
(GONÇALVES, 2012, p. 257).   

No bojo de medidas de controle e adaptação dos segmentos da classe            

trabalhadora, os moradores das favelas também foram alvo de medidas de           

controle e contenção. Para essa finalidade foi colocada em cena a Igreja            

Católica, que em parceria com o Estado criou 1946 a Fundação Leão XIII e              

posteriormente, em 1955 a Cruzada São Sebastião. As duas intuições          

passaram a exercer controle político através de uma cristianização das          

massas, articulada ao atendimento de alguns direitos sociais e demandas de           

infraestrutura. Sobre essas instituições Valla (1986, p. 64 e 65) sintetiza: 

Na primeira, a finalidade era dar assistência material e moral à população favelada             
através da manutenção de escolas, ambulatórios, creches,       
maternidades, cozinhas e vilas populares. Já na segunda, a         
finalidade perseguida era ‘dar solução racional humana e cristã         
ao problema das favelas do Rio de Janeiro’. Para tanto, traçou           
como objetivo desenvolver uma ação educativa de       
humanização e cristianização no sentido comunitário, partindo       
da urbanização como condição mínima de vivência humana e         
elevação, intelectual, social e econômica (VALLA, 1986, p. 64 e          
65). 

A Leão XIII estendeu seu trabalho a 34 favelas, levando a algumas             

delas “centros sociais” e serviços básicos como água, esgoto, luz e redes            

viárias. Já a Cruzada São Sebastião, tinha por objetivo declarado erradicar as            

favelas, mas seu líder, o carismático bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom             

Hélder Câmara, pregava o reassentamento dos pobres próximos as suas          

favelas de origem. A cruzada São Sebastião realizou melhorias em serviços           

básicos de várias favelas; construiu, no Leblon, o conjunto habitacional          

Cruzada São Sebastião, que abrigou parte da população removida da favela da            

Praia do Pinto (na Lagoa); e atuou como interlocutor dos moradores de favelas             

junto ao Estado, negociando inclusive a não remoção das favelas do Borel,            

Esqueleto e Dona Marta (Burgos,2004, p. 29 e 30).  

Entretanto, a importante atuação dessas instituições não impediu que os          

moradores das favelas criassem, em 1957, a Coligação dos Trabalhadores          
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Favelados do Distrito Federal, uma entidade autônoma para negociar seus          

interesses e lutar por melhores condições de vida. O que acabou por            

demonstrar que a pedagogia cristã não assegurava o controle esperado. Além           

disso, a igreja começou a ser criticada por segmentos da burocracia pública,            

especialmente pela atuação de Dom Hélder Câmara contra as remoções, que           

eram de interesse do capital imobiliário (BURGOS,2004). 

Deste modo, as favelas se constituíam com um problema político. Em           

resposta o Estado passou a exercer mais diretamente o controle político das            

associações através do desenvolvimento de estratégias de cooptação de         

lideranças . Contudo, “as lideranças dos moradores de favelas continuaram a          60

avançar com sua estrutura organizativa, tendo fundado, 1963, a Federação da           

Associação de Favelas do Estado da Guanabara – Fafeg” (BURGOS, 2004, p.            

31-33) .  61

Do ponto de vista do governo, todavia, as favelas sempre foram vistas não como              
solução, mas como prblema. Desde o aparecimento das        
primeiras favelas por volta de 1930, 1940, a política oficial tem           
sido uma disfarçada repressão dos imigrantes e a prevenção         
da melhoria ou expansão das favelas (PERLMAN, 1977). 

No decurso, em 1964, deu-se a implantação da Ditadura Civil-Militar, que           

foi um período de intensa produção capitalista do espaço e representou mais            

uma importante etapa de transformação da cidade do Rio de Janeiro. O modelo             

desenvolvimentista que havia sido iniciado no governo de Juscelino Kubitschek          

(1956 -1961) foi potencializado e se promulgou em grandes projetos e várias            

obras.  

60  A primeira estratégia foi a revitalização do Serfha, que sob o comando de José Arthur Rios,                 
procuro se aproximar das favelas incentivando inclusive a formação de associações de            
moradores. Examina Burgos (2004) que apesar de revestida de um discurso de            
democratização o objetivo do Serfha era subordinar politicamente os moradores das favelas. 
61 Exemplo marcante da capacidade de organização alcançada pelos moradores de favela é a              
destinação pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 1963, de 3% da arrecadação              
estadual para obras de melhoramento em favelas. 
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Nesse período ocorreu uma reorientação da dinâmica urbana em direção          

a Baixada Fluminense e no entorno da Baia de Guanabara e na Zona Oeste e               

Baixada de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. A parte rica da cidade se expandiu              

em direção a São Conrado e Barra da Tijuca. Mais uma vez o Estado em               

articulação com o capital imobiliário foi um importante agente de produção do            

espaço, investindo grandes somas de dinheiro na pavimentação, instalação de          

infraestruturas e na construção do grande eixo rodoviário da Auto-estrada          

Lagoa-Barra, que tornava possível o novo ciclo de expansão da cidade           

(FERREIRA, 2011).  

De modo óbvio, o capital privado se beneficiou profundamente com essa           

nova etapa de produção do espaço urbano carioca, mas os agentes capitalistas            

que se destacaram nesse contexto foram os empresários da construção          

pesada.  O historiador Pedro Campos (2012), analisa as raízes do poderio dos            

empresários da construção civil durante a ditadura civil-militar, demonstrando         

que esse foi o período em que as empreiteiras se consolidaram como grandes             

grupos privados nacionais e iniciaram suas atividades fora do país.  Neste           

sentido, “pode-se dizer que a ditadura tinha a cara dos empreiteiros e os             

empreiteiros tinham a cara da ditadura” (CAMPOS, 2012, p. 8). Organizados           

em entidades privadas e clubes associativos - esses empresários tiveram “forte           

atividade nos vinte anos do regime autoritário e atuaram fortemente junto ao            

aparelho de Estado, pautando e determinando as políticas públicas, inclusive          

os grandes projetos de engenharia da ditadura” . Segundo o autor as           62

62 Segundo Campos (2012, p. 1), “as empresas brasileiras de engenharia chegaram ao final da               
ditadura extremamente poderosas. Com o crescimento verificado em fins dos anos 60, as             
construtoras iniciaram, desde aquele momento, um exitoso processo de atuação internacional,           
realizando obras na América do Sul, África e Oriente Médio3 . Até 1984, 150 empresas               
brasileiras de engenharia assinaram 444 contratos no exterior, em mais de 50 países,             
concentrados em volume de recursos nos 66 referidos à construção pesada, em especial os de               
energia e transporte assinados por grandes empreiteiras como Mendes Júnior, Odebrecht,           
Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Cetenco e Rabello4 . Auxiliadas pelos financiamentos da            
Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (Cacex-BB), as empresas passaram a             
exportar suas atividades, escudadas por forte proteção e incentivo estatal, na forma de             
isenções, empréstimos e ajuda direta da diplomacia brasileira”. Disponível em:          
http://cihe.fflch.usp.br/sites/cihe.fflch.usp.br/files/Pedro_Campos.pdf 
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organizações do setor agiam “como um autêntico partido dos empreiteiros”          

(Campos, 2012, p. 4). 

A coalizão entre o Governo militar e os interesses empresariais ligados à            

construção civil é bastante nítido na política habitacional do período. Logo após            

o golpe foi instituído o Sistema Financeiro de Habitação (DFH) e constituído um             

banco público para financiar a construção de habitações: o Banco Nacional da            

Habitação (BNH). A política habitacional foi um dos elementos centrais do           

governo militar para a dinamização da economia. Além de fortalecer o setor de             

construção civil e gerar empregos, como a participação de instituições          

financeiras privadas na direção do banco, “o BNH transformou-se em um           

instrumento privilegiado de financiamento interno da economia do país”         

(ROLNIK, 2015, p. 284). 

Desta forma, desde a criação do BNH até nossos dias, estabeleceu-se um campo de              
convergência [...] entre as três dimensões decorrentes da        
definição de um organismo financeiro como  lócu s de        
formulação e implementação da política habitacional e da        
opção originária de fazer de cada brasileiro um proprietário. Em          
primeiro lugar, a política depende e incide sobre as estratégias          
monetárias e fiscais do país. Em segundo lugar, está ideologia          
politicamente alicerçada na ideia de combate ao ‘déficit        
habitacional’, ou seja, na ideia de que as necessidades         
habitacionais correspondem a uma demanda reprimida de       
‘casas próprias a serem construídas. Em terceiro lugar, trata-se         
de um instrumento de fomento à atuação de um setor – a            
indústria da construção civil -, além de, evidentemente, ser um          
dos motores do próprio setor financeiro (ROLNIK, 2015, p.         
282). 

Apesar de ter sido uma importante estratégia de dinamização da          

economia, a política habitacional do governo militar passou ao largo de           

remediar a crise habitacional ou transformar a situação fundiária. Pelo          

contrário, os recursos despejados no setor habitacional alimentaram a         

especulação fundiária e os subsídios foram concedidos principalmente para a          

classe média. O saldo foi que, com o BNH “o acesso à moradia ficou mais difícil                

para os pobres” (MARICATO, 2001, p. 58). 
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No Rio de Janeiro os novos imigrantes à procura de casas se somavam             

aos moradores da cidade que não conseguiam mais pagar os aluguéis nem            

mesmo das habitações mais precárias. As favelas, que já eram consolidadas           

como solução para esse impasse, se expandiram. Se em 1950 os favelados            

representavam cerca de 8,5% da população carioca, em 1960 eles já eram            

pelo menos 16%, e em 1970 alcançou cerca de 32% (PERLMAN, 1977, p. 41). 

A dimensão do “problema favela” atingiu seu auge com uma declarada           

política de remoções. A política de remoção das favelas que já se fazia             

presente de forma mais velada, se intensificou significativamente a partir do           

governo de Carlos Lacerda (1960- 1965) e no posterior governo de Negão de             

Lima (1965-1970). Antes de se tornar Governador, Carlos Lacerda em seu           

trabalho como jornalista já havia empreendido uma campanha discursiva pela          

remoção das favelas por meio de  uma série de artigos intitulada “A Batalha do              

Rio” ou “Batalha das favelas”  . Durante seu governo foram removidas 27           63

favelas, o que correspondeu a cerca de 42 mil pessoas  (VALLADARES, 2005) . 

Em 1965 Negrão de Lima foi eleito governador como resposta popular.           

Mas durante sua administração (1966 - 1971) não foi interrompida a política de             

remoções. Apesar da criação da Companhia de Desenvolvimento de         

Comunidades (CODESCO) - que defendia a urbanização das favelas – a tônica            

seguida foi a de desfavelizar, especialmente as áreas mais valorizadas. O que            

se demonstra na focalização das remoções sobre as favelas da Zona Sul.  

O projeto desenvolvido pela CODESCO mostrou-se incompatível com os         

interesses do mercado imobiliário e da indústria da construção civil. Para           

solucionar esse impasse o Governo Militar criou a  CHISAM (Coordenação da           

Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio) que           

63 Em 1948, Lacerda conduziu na imprensa local uma campanha que pregava “a volta dos               
favelados ao campo, ao mesmo tempo em que exigia uma intervenção enérgica para expulsar              
o moradores das favelas já existentes e evitar a proliferação de novos aglomerados”             
(VALLADARES, 2005, p. 84) 
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despontou como uma intervenção federal na política urbana do Rio de Janeiro,            

para coordenar a política remocionista . Para não perder o apoio dos favelados,            

mas garantir os interesses do capital sobre a política urbana, Negrão de Lima             

deteve-se a apoiar a experiência-modelo da CODESCO ao passo que          

amparava a política remocionista da CHISAM.  

Com a agência CHISMA o programa de remoções passou do âmbito           

estadual para o federal. Contando com recursos do recém-criado Banco          

Nacional de Habitação (BNH) teve início um programa de construção de           

conjuntos habitacionais, para onde os moradores de favelas seriam removidos.          

Entre 1968 e 1975 o Estado Brasileiro colocou em jogo sua histórica face             

repressiva e racista , expulsando de forma violenta algo em torno de 100 mil             64

pessoas, removendo mais de 60 favelas (BURGOS, 2004).  

As moradias - financiadas pelo BNH – para onde foram removidos           

ficavam em áreas afastadas de seus trabalhos (formais ou informais) e, por            

isso, representavam um acréscimo significativo do custo de vida, não apenas           

porque agregavam custos com taxas de condomínio, luz e água, mas também            

e fundamentalmente, porque acrescentavam custos com transportes. Os        

transportes mais uma vez influía sobre a feitura da cidade e determinavam            

processos de segregação. Por isso, muitos ex-moradores das favelas         

removidas ‘passaram’ suas casas e voltaram a morar em outras favelas na            

Zona Sul como Vidigal, Rocinha e Cantagalo. 

Além disso, os moradores de favelas entrincheirados na identidade         

politicamente construída de  favelados e  organizados politicamente entorno da         

Fafeg, ensaiaram uma forte reação, travando um honrosa luta contra as           

remoções. Essa resistência conseguiu impedir a erradicação de 52 favelas          

64 Em toda a América Latina, os imigrantes indígenas ou descendentes de escravos             
abrigaram-se nas favelas. Portanto, nos ataques maciços que as autoridades públicas realizam            
- com apoio das classes médias - contra as favelas, há uma dimensão racial (DAVIS, 2004, p.                 
63).  
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localizadas em áreas valorizadas e tornou o programa de remoções bastante           

custoso politicamente. O que segundo Burgos (2004, p. 37) nos permite           

considerar essa uma das razões para o esvaziamento da política remocionista           

a partir de 1975. Porém, segundo o autor, um dos fatores decisivos para o              

esvaziamento dessa política teria sido o deslocamento dos investimentos do          

BNH, que passou a utilizar parte dos recursos previstos para as remoções no             

financiamento de projetos habitacionais para as classes média e alta .  65

Bem como as remoções do período anterior, a política remocionista do           

governo militar, bem mais intensa, concentrou-se nos bairros onde as favelas           

representavam entraves as pretensões imobiliárias das classes dominantes.        

Afinal a proximidade dos pobres acarreta desvalorização imobiliária e fundiária          

(MARICATO, 2015) e muitas favelas estavam localizadas em áreas que          

deveriam ser liberadas para investimentos imobiliários (BOTELHO, 2013, p.         

187). Logo, o alvo privilegiado dessa política foi a Zona Sul, que nesse período              

já era a área de maior valorização imobiliária da cidade e exibia várias favelas              

que se adensavam de maneira acelerada. Dentre elas a favela do Vidigal. 

Gonçalves (2006, p. 12) avalia que “ a resistência da associação de           

moradores da favela do Vidigal tornou-se um marco desta política”. Sobre a            

eminência de ser removida em 1977 a associação de moradores do Vidigal,            

com apoio de advogados e da Pastoral de Favelas da igreja Católica, travou             

uma resistência vitoriosa. Vitória que colocou na ordem do dia a necessidade            

de se reformular a legislação urbana em vigor. 

Todavia, como ressalta Burgos (2004, p. 38), “o ‘remocionismo’         

objetivava não apenas desocupar áreas de grande valor imobiliário, mas          

também desmantelar a organização política dos excluídos”. E o fez com grande            

sucesso, inclusive recorrendo às medidas escusas que eram empregadas às          

organizações partidárias e sindicais. Apesar da pouca visibilidade, fato é que           

65 O que não é uma particularidade do BNH, tão pouco do Brasil. Como escreveu Davis (2006,                 
p. 77): “O consenso entre os estudiosos da cidade é que, no Terceiro Mundo, a moradia pública                 
e com auxilio estatal beneficiou principalmente as classes médias e as elites urbanas, que              
esperam pagar poucos tributos e receber alto nível de serviços municipais”. 
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muitas lideranças de favelas foram torturadas e assassinadas. Completa o          

autor, que ainda hoje é difícil calcular o saldo dessa operação, mas uma             

consequência é nítida: desarticulou a estrutura política de organização dos          

moradores de favelas, favorecendo o estabelecimento de redes clientelistas e          

afetando as identidades locais. 

Neste Contexto, as identidades locais, fundadas na intensa        
vida social das favelas e conjuntos habitacionais, acabam        
servindo como veículo das relações sociais por novas redes de          
clientela (Zaluar, 1985:193); os campeonatos de blocos ou        
escolas de samba, por exemplo, cuja origem reside na         
competição saudável entre as identidades locais, têm servido à         
negociação com pratocinadores, bastando que estejam      
dispostos abancar o sonho da conquista do carnaval. O mesmo          
se dá, embora em menor escala, com os times de futebol, e            
quem sabe já está ocorrendo com os grupos de baile  funk e os             
cursos de quadrilhas caipiras [grifos do autor] (BURGOS, 1998,         
p. 43). 

Apesar de o remocionismo ter sido a marca da atuação dos governos            

militares sobre as favelas, esse mesmos governos “ensaiaram projetos de          

regularização imobiliária e garantia de posse para moradores de favelas”          

(BOTELHO, 2013, p.187). Mas esses projetos e os programas de urbanização           

ficaram restritos às favelas fora do eixo de maior valorização imobiliária. O que             

reforça a relação entre as remoções e o mercado imobiliário. 

2.3 – A favela como solução: metas menos ambiciosas  

O processo de transição democrática (1980-1990) a abertura política         

viria acompanhado de mudanças sobre a política urbana. Na luta contra o            

governo ditatorial, e sua política urbana autoritária, surgiram movimentos         

sociais e operários que passaram a colocar propostas programáticas e          

revindicações sociais por reforma urbana (MARICARO, 2005; 2015). Porém, a          

partir da crise da dívida externa dos países periféricos, no início da década de              

1980, as instituições multilaterais passaram a promover uma reestruturação         

econômica dessas nações. Logo, os acúmulos gestados por uma reforma          
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urbana foram refreados pelos ajustes neoliberais que envolvem a política          

urbana. 

No Rio de Janeiro o cenário político do período foi marcado pela eleição              

de Leonel Brizola para o governo do estado em 1982. Sua campanha eleitoral             

remeteu-se aos segmentos mais pobres, especialmente aos favelados, e         

comprometeu-se em levar políticas públicas às favelas e seus moradores. A           

partir de sua eleição a favela passou a ser reconhecida como “espaço de             

moradia justificável e legitimo para a população pobre” (BOTELHO, 2013, p.           

187). 

A partir do primeiro governo de Leonel Brizola (1983 – 1987) essa ideia se transformou               
em política oficial aberta, e ganhou fôlego a ideias de que era            
possível converter a favela em uma área de habitação popular          
regular, legalizando a propriedade da terra e levando        
infraestrutura e saneamento até ela. As mobilizações em torno         
da abertura política deram respaldo ideológico a essa política,         
pois se consolidou a defesa do morador de favela como um           
cidadão de direitos plenos, portanto como um ‘ator político’ que          
tem os mesmos direitos do ‘morador do asfalto’, para quem as           
condições básicas de habitação são o primeiro passo para         
‘exercício da cidadania’ (BOTELHO, 2013, p. 187). 

E ntra em cena uma política de reconhecimento das favelas e          

loteamentos ilegais, que propõe a legalização da posse e a urbanização           

desses espaços. Mas esse novo tratamento não representava apenas uma          

opção política “populista”. Na verdade a nova política urbana, que a partir da             

crise capitalista desse período passava a ser difundida a nível global por            

organismos multilaterais, sobrepunha um novo tratamento ao “problema        

favela”: a conversão do problema em solução.  

Não é por acaso que esse período de crise estrutural do Estado capitalista tenha sido               
simultaneamente o de mudança no modo como os políticos         
enfrentam o ‘problema favela’. Em todo o mundo ocorre um giro           
também no trato com os ‘assentamentos urbanos subnormais’,        
ainda que em cada país, região ou cidade essa mudança de           
paradigma tenha suas peculiaridades. [...] a favela passa a ser          
encarada oficialmente como uma ‘solução’ para o problema da         
moradia. Se no fim das contas, a favela sempre foi a alternativa            
da população pobre para as carências urbanas, agora os         
organismos públicos a adotaram como saída para a falta ou          
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ineficiência dos planejamentos urbanísticos.(BOTELHO, 2013,     
p. 181 e 182) 

Conforme Botelho (2013) ocorre um giro no trato sobre a favela. “A            

favela não expressa mais a dívida habitacional nas cidades, mas sim como            

saldá-la” (BOTELHO, 2013, p. 182). Neste sentido, o reconhecimento das          

favelas, na verdade, significou tomar esses espaços como solução para o           

problema de moradia das camadas populares. Como analisa Davis  (2006, p.           

80):  “melhorar as favelas em vez de substituí-las tornou-se a meta menos            

ambiciosa da intervenção pública e privada”. 

Brizola incorporou e empreendeu esse nova política mundial,         

conseguindo com isso, angariar financiamentos do Banco Mundial para seus          

projetos de urbanização. Conforme Botelho (2013, p. 192), a oficialização          

estava em consonância com a conjuntura econômica mundial e, portanto,          

tratava-se da “originalidade ‘neoliberal’ do brizolismo”. De quebra, ampliou sua          

credibilidade junto aos favelados. 

A aceitação, o saneamento e a legalização das favelas era um  upgrade – diante da               
crise econômica mundial e da incapacidade global de        
intervenção urbana do Estado – do tratamento dessas áreas de          
moradia precária como  local próprio para camadas sociais mais         
pobres, assalariados precários e trabalhadores informais. Na       
falta de uma capacidade de reformulação urbana radical, a         
alternativa viável para o problema da habitação popular era         
conduzi-lo  oficialmente  nos moldes do que já vinha sendo feito          
espontaneamente – o não trato do problema como problema é          
sua solução [grifos do autor] (BOTELHO, 2013, p. 189). 

 

O grande projeto de regularização fundiária do Governo Brizola, o  Cada           

família um lote (CFUL), a princípio indicava a regularização fundiária de           

400.000 imóveis situados em favelas e loteamentos informais, por meio de           

títulos de propriedade privada individual. Mas isso não se concretizou e foram            

concedidos modestos 16.000 títulos de caráter provisório (GONÇALVES,        

2006). 
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Apesar de não serem definitivos os títulos representaram alguma         

regularização e, portanto, reduziram a sensação de instabilidade dessas         

ocupações. No contexto de empobrecimento da população o direito a          66

permanecer morando nesses territórios, acrescido à expectativa de melhorias         

pela urbanização, impulsionaram novas ocupações (FERREIRA, 2011, p. 130)         

e ainda, no interior das favelas consolidadas, estimulou os moradores a           

investirem na melhoria de suas moradias, provocando o que Gonçalves (2006,           

p. 15) considerou uma revolução no interior das favelas. 

Enfim, estes primeiros projetos de urbanização provocaram uma revolução no interior           
das favelas. Além das melhorias urbanísticas decorrentes das        
intervenções, a segurança da posse estimulou a substituição        
progressiva dos barracos de madeira por construções sólidas e         
duráveis e permitiu a multiplicação e a diversificação das         
atividades comerciais. A estrutura social, por sua vez,        
tornava-se ainda mais complexa, sobretudo por causa da        
migração intraurbana de uma classe média empobrecida. O        
aumento da pobreza e da precariedade dos vínculos        
empregatícios, durante os anos 1980, reforçou o acesso        
informal à moradia e reforçou tanto a densificação das favelas          
situadas nos bairros centrais quanto a expansão da favelização         
em outras áreas da cidade (GONÇALVES, 2006, p. 15). 

 

No início dos anos 1980 a situação de infraestrutura das favelas era            

muito precária. A consagração da favela como forma de moradia sugere a            

integração dos favelados aos bens urbanos. O governo Brizola promoveu          

projetos para viabilizar o acesso a alguns serviços como luz, água e esgoto. O              

Programa de Favelas da Cedae (Proface) levou sistemas de água e esgoto            

para aproximadamente 60 favelas. Apenas 47 das 364 favelas cadastradas          

pela prefeitura dispunham de iluminação pública, quando em 1985 uma          

Comissão Municipal de Energia foi criada para reverter o déficit. Para viabilizar            

a coleta de lixo a Comlurb adquiriu alguns equipamentos adequados às           

condições das favelas (BURGOS, 2004, p. 42).  

66 Cabe mencionar que referimo-nos ao período que foi denominado como “década perdida”,             
assim designada especialmente porque ter sido marcada por significativa estagnação do           
crescimento econômico e altos índices de desemprego. 
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Mas o principal programa dos mandatos de Brizola (1983-1987 e 1991-           

1994) foi o Programa Especial de Educação (PEE). O amplo e ambicioso            

programa concebido por Brizola e Darcy Ribeiro, apresentava-se com         

pretensões de transformar a realidade da educação do estado. Porém, a           

implementação do programa gerou frustrações até mesmo em seus         

idealizadores e acabou por se confundir com os CIEPs – que eram um             

equipamento central a viabilização do PEE. Sem dúvida um fator que levou a             

forte identificação do PEE com esse equipamento foi a proporção numérica de            

CIEPs que foram construídos – no segundo mandato foi alcançada a meta de             

500 CIEPs, por todo o estado, alcançando regiões longínqua. Além disso, o            

programa foi alvo de controvérsias, recebendo tanto avaliações positivas         

quanto críticas (BOMENY, 2008).  

A despeito das avaliações positivas, das duras críticas ou das considerações           
ponderadas, os CIEPs permanecem como referências em       
todas as discussões mais importantes que embasam a tomada         
de decisões de políticas educacionais no Rio de Janeiro         
(BOMENY, 2008, p. 127). 

Apesar das medidas progressistas do governo Brizola, de maneira mais          

geral, o acesso aos bens urbanos progrediu de forma precária e a políticas             

voltadas aos pobres não amenizou a segregação socioespacial da cidade. 

A política de urbanização ao evoluir da tolerância para o reconhecimento           

das favelas derivou também no esvaziamento do conteúdo reivindicatório das          

associações de moradores e outras formas de organização política dos          

favelados. Além disso, apesar de vigorar uma retórica de rompimento com os            

laços clientelistas, na prática foi dada continuidade a relação de cooptação das            

associações de moradores através da transferência a essas entidades de          

funções que cabiam ao Estado (BURGOS, 2004, p. 42).  

O PROFACE (Projeto Favelas da Companhia estadual de água e esgotos/CEDAE),           
por exemplo, atribuía funções públicas a estas associações,        
confiando-lhes, por exemplo, a mão-de-obra, os planos de        
intervenções e um orçamento majorado de 5% para assegurar         
os gastos da administração dos trabalhos (BURGOS, 2004, p.         
43). 
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Apesar da década de 1980 ter representado para as favelas um período            

de reconhecimento e melhoria das condições de infraestrutura, esse período          

também é marcado pelo estabelecimento do narcotráfico nesses territórios. A          

partir desse período o Brasil entra no circuito dos negócios do narcotráfico,            

especialmente do mercado de cocaína.  

Já na virada para os anos 1980, a violência começou a transbordar para o conjunto da                
cidade, disseminando-se com a expansão do consumo de        
drogas. A entrada do Rio na rota do tráfico internacional de           
cocaína, o desemprego e a incapacidade do governo de         
oferecer alternativas substanciais ao problema de moradia       
convergiram para a construção das representações negativas       
do senso comum a respeito da cidade. Tornou-se lugar comum          
a ideia de que o Rio havia se tornado uma cidade, empobrecida            
e violenta (BARREIRA, 2013, p. 131). 

O Rio de Janeiro que até então tinha um amplo, porém difuso, comércio             

varejista de maconha, com o advento da cocaína passou a integrar a rede             

nacional e internacional de consumo e distribuição de drogas ilícitas.          

Tornando-se uma centralidade importante na nova geografia do mercado de          

drogas criminalizadas (BARBOSA, 2015). 

Trata-se da construção de um sistema econômico-político-militar que fez a cidade do            
Rio de Janeiro um espaço particular para os negócios do tráfico           
de drogas internacional e que se viabilizava como um sistema          
organizado em estruturas verticais e horizontais, com formas e         
processos distintos, porém complementares em suas ações       
cotidianas [grifos do autor] (BARBOSA, 2015, p. 254). 

Muitas favelas já abrigavam pontos de comercialização de drogas,         

conhecidos como “boca de fumo”. As mudanças na logística de organização do            

narcotráfico passaram a incluir a territorialização das favelas por grupos          

armados do varejo. Assentando suas bases territoriais de poder em favelas,           
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esses grupos criminosos impuseram a regulação do espaço por meio de um            

cotidiano de coerção social e violência (BARBOSA, 2015) .  67

Além disso, o varejo de drogas tonou-se uma referência econômica          

considerável. Para muitos, especialmente para a juventude mais empobrecida,         

passou a representar uma forma de obter renda. Segundo Souza (2008, p. 60)             

a favela assume uma importância muito grande para o varejo de drogas nas             

cidades brasileiras. “Além de serem mananciais de mão-de-obra barata e          

descartável, sua localização e organização espacial interna são, via de regra,           

extraordinariamente vantajosas para o comércio de drogas ilícitas” (SOUZA,         

2008, p. 60). Becos e vielas formam uma estrutura viária labiríntica, que            

oferece vantagens para rechaçar invasões de ‘facções’ rivais ou mesmo da           

polícia. Ademais, especialmente no caso das favelas do Rio, muitas favelas           

estão localizadas perto, ou encravadas, em bairros de classe média, ou seja,            

ficam próximas ao principal mercado consumidor. 

O processo de territorialização de favelas por traficantes varejistas de          

drogas converte as favelas em enclaves territoriais que desafiam a face oficial            

do Estado (SOUZA, 2008, p. 58). Os moradores das favelas têm seu espaço da              

vida cotidiana atravessado pelos conflitos que envolvem a dominação dos          

pontos de venda e a repressão policiais ao varejo de drogas. Mais do que isso,               

a territorialização das favelas por esses grupos criminosos afeta o cotidiano,           

impondo novos usos e estabelecendo regras. “Reduz a mobilidade espacial          

intraurbana” e até mesmo pela proximidade com os bairros de classe média,            68

“a problemática da violência e da territorialização transborda dos espaços          

segregados para a cidade formal” (SOUZA, 2008, p. 110). Amedrontado os           

67  Frequentemente os varejistas de drogas determinam o que se pode, e o que não se pode                 
fazer nos espaços por eles territorializados. Determinam inclusive o uso do solo e a              
organização espacial. As associações de moradores e os líderes comunitários são           
manipulados, ameaçados e perseguidos, em alguns casos até mesmo executados. Várias           
associações de moradores foram intimidadas por traficantes. 

68 Conforme Souza (2008, p. 59) “[...] Os moradores de uma favela territorializada por uma               
quadrilha ligada a uma certa ‘facção’ do tráfico de drogas de varejo se veem desencorajados               
ou impelidos de visitar amigos ou parentes que moram em outra favela, controlada por uma               
‘facção’ rival”. 
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setores de classe média, que passam a demandar do Estado medidas de            

proteção (das camadas privilegiadas) e repressão (dos territórios populares).  

A notória presença de facções criminosas ditando regras arbitrárias e          

violentas elevou os estigmas que sobrecaem às favelas e consolidou a idéia de             

que as favelas são territórios violentos e criminosos. Mas segundo Barbosa           

(2015, p. 261 e 2062) é preciso considerar que, 

a incapacidade e o desinteresses do Estado em se fazer presente nas favelas, de              
modo permanente e soberano, no sentido da garantia e         
efetivação de direitos fundamentais, permitiu que grupos       
armados construíssem um processo autoritário de afirmação de        
seu domínio territorial, impondo sua presença nas comunidas a         
partir do emprego da força armada, constituindo inclusive como         
ordenadores das práticas coletivas locais. Portanto, as favelas        
não podem ser consideradas territórios violentos, mas       
territórios mais vulneráveis à violência de grupos criminosos e         
das ações da corporação policial-militar do Estado”(BARBOSA,       
2015, p. 261 e 262). 

Mesmo antes da disseminação do tráfico de drogas as favelas já eram            

territórios marcados por conflitos entre bandos armados e a polícia e “a            

Baixada Fluminenses já havia superado a marca de 2 mil homicídios por ano             

(BARREIRA, 2013,p. 131) . Mas quando a violência começou a resvalar nos           69

espaços valorizados da cidade, a imprensa local e nacional passou a           

disseminar uma imagem de desordem e uma sensação de insegurança. 

A generalização do medo e da insegurança afeta a economia e os            

valores de mercado do solo urbano e das moradias. A venda da segurança             

tornou-se um ingrediente do mercado imobiliário . Neste sentido, a sensação          70

69 Sobre a Baixada Fluminenses Barreira (2013, p. 131) caracteriza que: “A região era uma               
espécie de “quintal – e dormitório – da população pobre que buscava os meios de               
sobrevivência na capital. Tal como as numerosas favelas, ela não pertencia à cidade ‘oficial’ e o                
que lá ocorria não tinha muita repercussão entre os habitantes da capital”. 

70 Como afirma Souza (2008, p. 76) o “cercamento” como dispositivo de segurança é uma               
estratégia de valorização imobiliária que favorece o mercado imobiliário e para seus clientes.             
Para os agentes do mercado imobiliário o terreno ou o solo possuem valor de troca, para o                 
comprador/morador ele representa, sobretudo um valor de uso, mas também um potencial            
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de insegurança “impactou na reestruturação física das cidades, gerando novas          

formas de segregação espacial e discriminação social: os enclaves fortificados”          

(ROLNIK, 2015, p. 273).  

Como analisa Rolnik (20015, p. 273) a auto-segregação em espaços          

privatizados de residência, lazer, trabalho e consumo é uma tendência na           

cultura urbana contemporânea. Notadamente as classes médias e as elites          

passam a se valer dos condomínios fechados para se proteger da violência            

urbana (SOUZA, 2008) . 71

Esses “enclaves fortificados” - equipados com muros, cercas, alarmes e          

outras formar de monitoramento e segurança bastante sofisticados - passam a           

integrar o  mercado de segurança e se transformam em peça de  marketing            

imobiliário que anuncia, porém não garante, “segurança e proteção” .  72

Atualmente, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, o que se vê, além da                
justaposição de territórios ilegais controlados por grupos       
criminosos rivais entre si, são essas territorializações de        
autoproteção das camadas mais privilegiadas, situando-se,      
entre esses dois extremos, aqueles espaços (bairros comuns        
da classe média, áreas comerciais, espaços públicos) que por         
serem mais desprotegidos ou não estarem diretamente       
territorializados por nenhum grupo social, apresentam-se mais       

valor de troca, já que o proprietário também preza pela valorização de seu imóvel tanto para                
vender como para alugar. 

71 Souza (2008, p. 77) alerta que: “Não é apenas entre as classes médias e as elites que os                   
‘condomínios exclusivos’ fazem sucesso. Fenômenos similares já podem ser observados,          
desde algum tempo, também em bairros populares de metrópoles como o Rio de Janeiro, onde               
um segmento de classe média baixa patrocina o ‘fechamento’ de logradouros públicos, com             
direito a guarita, cancela e vigilante. Tal caricatura de gated community preocupa e é              
sintomática: ao emular o símbolo por excelência da auto-segregação em meio a um espaço              
não-auto-segregado ou até mesmo ele próprio segregado (como nas periferias), fica mais            
evidente ainda o quanto não apenas o sentimento de insegurança e o medo, mas também os                
hábitos e os valores dos ricos, se disseminam pelo espaço e pelo tecido social, o que ajuda a                  
fragmentar mais a cidade”. 
72 Para os agentes do mercado imobiliário o terreno ou o solo possuem valor de troca, para o                  
comprador/morador ele representa, sobretudo um valor de uso, mas também um potencial            
valor de troca, já que o proprietário também preza pela valorização de seu imóvel tanto para                
vender como para alugar. A generalização do medo e da insegurança afeta a economia e os                
valores de mercado do solo urbano e das moradias. Como afirma Souza (2008, p. 76) o                
“cercamento” como dispositivo de segurança é uma estratégia de valorização imobiliária que            
favorece o mercado imobiliário e seus clientes. 
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expostos a diversos tipos de criminalidade violenta (SOUZA,        
2008, p. 72).  

A auto-segregação acarreta muitas consequências em matéria de        

fragmentação. Primeiro porque “são ambientes de socialização que, a um só           

tempo, pressupõem e reforçam um descompromisso para com a cidade como           

um todo” (SOUZA, 2008, p. 74). Além disso, a auto-segregação é uma solução             

individualista e escapista que dificulta, quando não impede, vários tipos de           

interação entre os diferentes segmentos que compõem a cidade. 

Segundo Souza (2008), tanto a formação de enclaves territorializados         

pelo varejo de drogas, quanto a auto-segregação das elites transforma a           

cidade em um espaço cada vez mais segmentado por poderosas fronteiras           

invisíveis e ilegais. Para o autor não se trata apenas de segregação, mas de              

uma verdadeira “fragmentação do tecido sociopolítico-espacial” (SOUZA, 2008,        

p. 87).  Por este ângulo, o  sucesso dos “condomínios exclusivos” demonstra o            

fortalecimento do individualismo e da indiferença – quando não o ódio de            

classe/raça –, a aversão ao Outro, o diferente, precisamente, o pobre (SOUZA,            

2008).  

Dialogando com essa perspectiva Rolnik (2015, p. 274) infere que esse           

padrão de segregação determina uma fragmentação do espaço que tem a           

desigualdade como um valor estruturante. Os “enclaves fortificados” tem como          

oposto simbólico e real a “periferia” e a “favela”, já que os territórios populares              

são, de maneira generalizada, identificados como o crime, e seus moradores           

são criminalizados.  

A correlação imediata entre violência urbana e favela, bem como a           

criminalização dos seus moradores não é um fato novo e sim uma prática             

sistemática do Estado, reproduzida cotidianamente pelos meios de        

comunicação da grande mídia e bastante assimilada pela opinião pública. “A           

favela é tratada como lócus do mal, e o favelado é identificado como um              

inimigo potencial, iminente ou mesmo posto” (BRITO, 2013, p. 87). A           

construção da ideia de inimigo que passou a justifica a violência policial contra             
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os pobres e as operações militares sobre os territórios populares - embora            

assuma hoje a forma de “guerra ao tráfico” – é uma questão urbana estrutural e               

uma forma de racismo institucional .  73

Brizola, que inaugurou um discurso oficial de regularização das favelas e           

uma nova relação do poder público com esses espaços, procurou desenvolver           

uma política de Segurança Pública dissociada do modelo de incursões          

policial-militar cunhado durante o regime militar. Como governador defendia         

que a nova ordem democrática que se pretendia instaurar deveria estar           

comprometida com os direitos humanos e, neste sentido, sua política de           

segurança passou a impor restrições às convencionais formas de atuação da           

polícia. Como a violência urbana e a sensação de insegurança acendiam, seus            

opositores políticos com auxilio da grande mídia travavam uma verdadeira          

campanha de desmoralização do brizolismo. O mote usado para essa          

desmoralização foi a afirmação de que política de segurança e o próprio Brizola             

seriam coniventes e até mesmo cúmplices do crime e das organizações           

criminosas (SOARES e SENTO-SÉ, 2000).  

A ‘escalada do crime’ era o ponto mais criticado do governo Brizola. Pode-se adiantar              
que esse tipo de crítica foi o marco fundador da construção da            
imagem da administração brizolista como a matriz original        
desse problema que há muito, e cada vez mais, vem afligindo           
os moradores da cidade e do estado (MOTTA, 2008, p. 165).  

Essa campanha foi vitoriosa não apenas por ter contribuído com a           

derrocada política de Brizola, mas também porque foi capaz de disseminar a            

ideia de que seu governo teria sido o responsável pelo aumento da violência no              

período. Apesar disso, a política de urbanização e regularização das favelas           

estabelecida por Brizola, progrediu significativamente no período subsequente.  

73 A gênese dessa violência figura no período de escravidão, mas foi cultivado ao longo do                
desenvolvimento do capitalismo no Brasil, notadamente no período da ditadura militar e na             
atualidade.“O uso da violência por parte da polícia e de estruturas privadas de repressão contra               
a classe trabalhadora, os pobres e os não brancos no Brasil é antigo e amplamente               
documentado. Tendo como origem os castigos físicos durante a escravidão, a tortura e outras              
formas de abuso atravessaram a história republicana de maneira que a população –             
especialmente a população não branca e pobre – tem sofrido continuamente com vários tipos              
de violência e injustiça legal” (ROLNIK, 2015, p. 274). 
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Nos primeiros anos da década de 1990, a desqualificação da cidade e a             

construção de uma imagem de desordem e violência estavam bastante          

consolidadas. Como analisa Barreira (2013, p. 133) “as imagens do ‘arrastão’ –            

na realidade, uma briga de ‘galeras’ frequentadoras de bailes funk – em uma             

praia da Zona Sul, em 1992, selaram a imagem negativa da cidade”. Apesar             

de favorecer a expansão de um mercado de segurança privada a onda de             

pânico impactava o mercado imobiliário e a indústria de turismo.  

Para reverter a imagem negativa da cidade, logo o Estado promoveu           

uma mudança na orientação da política de segurança pública. Colocando em           

prática uma política pautada na criminalização dos pobres e na militarização da            

cidade. “Tratava-se de ‘ocupar as favelas para por fim à violência’”           

(BARREIRA, 2013, p. 133). O desdobramento mais perverso dessa política de           

segurança é a conhecida gratificação faroeste , mas a década de 1990 foi            74

marcada por outros eventos emblemáticos da violência de Estado. Como as           

chacinas de Vigário geral e Candelária, em 1993; a intervenção militar durante            

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1992 (ECO-92);            

e a operação do Exército que ocupou as vias de acesso de algumas favelas,              

em 1994 (Operação Rio).  

Além disso, no anos 1990, o Rio de Janeiro se inseriu definitivamente na             

agenda da política de empreendedorismo urbano elaborada e financiada por          

agências multilaterais. Sob a influência dos movimentos por reforma urbana, foi           

aprovado em 1992 o Plano diretor da cidade. Em contraposição ao código de             

obras de 1937 o Plano Diretor propunha um programa de integração das            

favelas à cidade. Definindo um conjunto de parâmetros para o poder público,            

como a inclusão das favelas nos mapas da cidade, a regularização fundiária e             

a urbanização das favelas e loteamentos de baixa renda (BURGOS, 2004). 

74 A gratificação faroeste foi “criada para recompensar os policiais que cometessem o maior              
número de ‘assassinatos em nome da lei’” (BARREIRA, 2013, p. 133). 
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Porém, rezando a cartilha das agências multilaterais, o prefeito Cesar          

Maia logo no início de seu primeiro mandato (1993- 1996) suspendeu o Plano             

Diretor e aderiu ao Plano estratégico - com o foco na promoção de             

megaprojetos para atrair capital estrangeiro e tornar o Rio uma cidade global            

competitiva. 

[...] as intervenções urbanas levadas a cabo a partir da nova conjuntura global foram              
conjugadas ao tema da “ordem urbana”, que deve ser         
resgatada como primeiro passo para a modernização da        
cidade. Aqui, bem entendido, “modernizar” significa uma       
adaptação forçada das condições de reprodução social à        
dinâmica econômica internacional. A administração do Prefeito       
Cesar maia, ainda na primeira metade da década de 1990,          
perseguiu esse modelo e adotou um “plano estratégico” como         
visão empreendedora para orientar as políticas urbanas no        
novo cenário. Assim ganhou força a ideia de uma cidade          
voltada para as tendências de mercado global, isto é, para          
novas formas de gestão do patrimônio (“parcerias” com o setor          
privado, sistemas de metas e a utilização de recursos públicos          
no setor financeiro) e renovação dos setores de serviços e de           
informação. O objetivo declarado era situar a cidade no         
patamar de internacional (BARREIRA, 2008, p. 137).  

 

No bojo dessa nova forma de planejamento urbano veio a se concretizar            

o mais expressivo programa de urbanização das favelas, o Favela-Bairro.          

Principal programa da primeira administração do prefeito Cesar Maia         

(1993-1996) o Favela-Bairro rendeu ao prefeito uma grande popularidade que          

garantiu a eleição de seu signatário Paulo Conde (1997-200) e seu retorno por             

mais dois mandatos (2001-2004 e 2005-2008) (BOTELHO, 2013).  

Em retórica o programa teria por objetivo levar às favelas a infraestrutura            

que permitiria torná-las bairros da cidade. No entanto “conforme expresso          

oficialmente, o objetivo primordial do programa era o reconhecimento da favela           

como bairro da cidade, e não sua eliminação, substituição ou conversão efetiva            

em bairro” (BOTELHO,2013, p. 194). Neste sentido, segundo Botelho (2013), o           

programa não reeditou os grandes projetos de reforma urbana, pelo contrário,           
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obedeceu aos princípios de intervenção urbana mínima e reconhecimento         

oficial da favela como solução para o problema habitacional.  

O Favela-Bairro apresentava-se como um programa de novas soluções         

urbanísticas. O Estado entrava com a instalação de equipamentos e obras e os             

moradores ficavam responsáveis pela melhoria de suas habitações. Para         

incentivar os moradores, o Estado facilitou a obtenção de crédito para           

aquisição de materiais de construção (MAGALHÃES, 2012). As melhorias         

trazidas pelas obras em conjunção com a universalização da alvenaria levaram           

a valorização imobiliária e dinamização do mercado imobiliário nas favelas.          

Cabe mencionar que trata-se de um mercado imobiliário com particularidades          

que o diferencia. Outra característica do programa que merece atenção é a            

introdução de um controle normativo, ou uma regulação local. Como analisa           

Magalhães:  

De outro lado, tal experiência de significou o aprofundamento das disputas pela            
regulação local, uma vez que o Estado começa a chamar a si            
essa função, porém fazendo-o de modo a desestruturar as         
regulações anteriormente estabelecidas pelos moradores,     
reivindicando total autonomia perante elas e propondo       
enfaticamente um processo de ‘reeducação’ dos moradores,       
tendo em vista a nova ordem urbanística que deseja         
implementar no local. Ao estabelecer um conjunto de normas         
legais voltadas à disciplina do uso e ocupação do espaço da           
favela, à definição de espaço públicos e privados, e ao iniciar           
os trabalhos de regularização urbanística e fundiária do local, o          
Estado acena fortemente com a possibilidade de substituição        
da regulação comunitária local por aquela definida por seus         
órgãos. No entanto, a lentidão desses processos, as        
descontinuidades administrativas e a precariedade dos meios       
com os quais o Estado intervém na favela geram não somente           
desconfiança e ceticismo dos moradores, quanto contribuem       
para o comprometimento das instituições e processos de        
regulação que operavam antes do momento delimitado pelo        
advento do Programa Favela-Bairro (MAGALHÃES, 2012, p.       
284).  

A organicidade do programa com a política urbana de cunho neoliberal,           

pautada pelos organismos multilaterais, é evidente quando constatamos que o          

Favela-Bairro contou com vultosos financiamentos do Banco Interamericano de         
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Desenvolvimento (BID) e da União Europeia. Como descreveu Burgos (2004,          

p. 50): 

Em dezembro de 1995, a prefeitura assinou contrato com o Banco Interamericano de             
desenvolvimento (BID), no valor de US$ 300 milhões (incluindo         
a contrapartida local de US$ 120 milhões), para financiamento         
do Programa de Urbanização e Assentamentos populares       
(Proap), cuja gestão ficou a cargo da secretaria de habitação          
(desde dezembro de 1994 como secretaria ordinária), mas que,         
através do GEAP, prevê a ampla participação dos demais         
órgãos da prefeitura. [...] O programa de urbanização das         
favelas, isto é, o Favela-Bairro, fica com a maior parte dos           
recursos, US$ 192 milhões, para serem aplicados em cerca de          
60 favelas, beneficiando aproximadamente 220 mil pessoas       
(BURGOS, 2004, p. 50).  

Além disso, o Favela-Bairro privilegiou determinadas áreas e em ultima          

instância os critérios de seleção das favelas a serem urbanizadas foi           

eminentemente político, com o prefeito (em articulação com seus subprefeitos)          

decidindo quais seriam as favelas que receberiam intervenção. O Vidigal foi           

uma das favelas beneficiadas pelo programa, por isso retomaremos o tema no            

item que dedicamos ao histórico do território analisado. 

Diante do contexto de territorialização das favelas pelo narcotráfico o          

programa Favela-Bairro contou com um obstáculo: os traficantes varejistas de          

drogas. Segundo Souza (2008) há que se consideram o interesse intrínseco           

dos varejistas de manter os laços de dependência dos moradores e, portanto, a             

regularização fundiária, a urbanização e “medidas flanqueadoras” como        

programas sociais de geração de trabalho e renda, poderiam enfraquecer          

esses laços. Mas segue o autor, que as dificuldades impostas pelos traficantes            

vão além, representando riscos aos operários e engenheiros pela intimidação e           

pela interferência direta sobre os projetos: 

Não é somente uma questão de arbitrariedade por parte dos traficantes, ou algo             
relativo aos efeitos involuntários de sua presença, como        
tiroteios que amedrontam trabalhadores a serviço da prefeitura        
ou de empreiteiras e levam a paralisação de obras por períodos           
mais ou menos prolongados; há também, e não raramente,         
uma espécie de apreensão intuitiva dos traficantes quanto aos         
seus interesses. Essa apreensão se refere, imediatamente, ao        
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fato de que alterações na organização espacial podem lhes         
criar embaraços: o alargamento e o calçamento de ruas e          
melhorias na ligação entre as favelas e seu entorno poderiam          
facilitar o acesso aos territórios por eles controlados não         
somente de veículos como ambulâncias e caminhões de coleta         
de lixo, mas também de carros da polícia e até viaturas do            
exército (SOUZA, 2008, p. 111). 

O relatório de avaliação do Programa Favela-Bairro, elaborado pelo         

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro admite que os traficantes             

passaram a intervir direta ou indiretamente nas atividades de planejamento,          

gestão e prestação de serviços públicos. Opinando antes, durante e após a            

conclusão das obras. O que segundo Souza (2008), consagrou a legitimação           

dos traficantes e desmoralizou o planejamento e a gestão urbana. Uma           

grotesca modalidade de cogestão Estado/Sociedade civil “pela qual as         

associações de moradores é supostamente a representante da sociedade civil          

quando na verdade os agentes decisórios são os traficantes” (SOUZA, 2008, p.            

112) .  75

Podemos concluir que o Favela-Bairro é o principal projeto de          

urbanização das favelas executado até o momento e significou um marco da            

questão urbana e do tratamento dispensado as favelas. O reconhecimento          

oficial da favela, iniciado por Brizola e concretizado no Programa Favela-Bairro,           

deram início a uma nova abordagem: a favela como solução. Mais do que isso,              

inaugurou uma nova perspectiva sobre as favelas, que tem projetado sobre           

esses espaços novas e ambiciosas pretensões que coadunam com a atual           

etapa de crise estrutural do capitalismo. 

 

  

75  Em estudo sobre a interferência dos “traficantes” sobre o programa Favela-Bairro, Souza             
(2008) e sua equipe de pesquisadores constataram que o programa Favela-Bairro não é             
genuinamente participativo, pois na prática os moradores não detém poder de decisão e             
controle sobre os projetos. Analisa o autor (idem) que o programa só tem sido participativo para                
os varejistas de drogas e  apresenta vários exemplos ilustrativos das espúrias e complexas             
relações entre Estado, empreiteiras, associações de moradores e os traficantes 
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2.4 – Favela S/A: favela como negócio 

Como procuramos recuperar a história das favelas compreende etapas         

distintas, porém análogas entre si, que se decompõe em pelo menos três            

momentos que se distinguem e se combinam: a fase de surgimento das            

favelas, que se deu sobre influxo do  higienismo ; o período de expansão, que             

esbarrou frontalmente nos interesses imobiliários e por isso contou com a           

ingerência do  remocionismo ; e mais recentemente a fase de oficialização e           

mercantilização que é uma defluência do  neoliberalismo,  e por isso requer uma            

análise mais sistemática.  

Todas essas etapas contaram com doses significativas de coerção, mas          

também com algum nível de tolerância para com a existência das favelas. As             

motivações e justificativas variaram, mas sempre coadunaram com os         

interesses de reprodução do capital, sobretudo, os interesses do mercado          

imobiliário sobre a cidade. Afinal, as favelas afastadas das áreas de maior            

valorização imobiliária foram não apenas toleradas, mas notadamente        

funcionais ao desenvolvimento do capitalismo periférico. Como analisa Brito         

(2013, p. 104): 

Quando afastadas das áreas nobres e economicamente relevantes da cidade, a favela            
servia (de maneira oficiosa, mas também oficial em alguns         
momentos) como própria ‘solução’ para o problema da moradia         
das classes esbulhadas, e ainda como a possibilidade de         
promover uma espécie de distensão da conflituosidade       
socioespacial por meio de um ‘espalhamento’ para além dos         
limites da área central da cidade. Além disso, historicamente         
ofereceu uma resposta bizarra à dificuldade dos trabalhadores        
assalariados e informais de usufruir de serviços básicos e         
comércio, responsáveis por abocanhar volumosas fatias dos       
salários e rendas(BRITO, 2013, p. 104) 

Apontadas algumas das particularidades das favelas do Rio de Janeiro,          

cabe mencionar que a favelização é uma tendência global intrínseca ao           

desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo e que no contexto de           

crise estrutural desse modo de produção os processos de segregação se           
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agravam de forma brutal em todo o mundo e, especialmente, nos países            

periféricos.  

Os favelados, embora sejam apenas 6% da população urbana dos países           
desenvolvidos, constituem espantosos 78,2% dos habitantes      
urbanos dos países menos desenvolvidos; isso corresponde a        
pelo menos um terço da população Global (DAVIS, 2006, p.          
35). 

O geógrafo Mike Davis (2006) nos oferece um estudo desse processo           

macrossocial inferindo que a favelização crescente tem conformado um  planeta          

favela , onde a pobreza e o pauperismo se proliferam. Segundo Davis (2006)            

“desde 1970, o crescimento das favelas em todo o hemisfério sul ultrapassou a             

urbanização propriamente dita” (DAVIS, 2006, p. 27). O crescimento da          

população urbana mundial foi absorvido pelas favelas dos países periféricos.          

O autor cita um relatório lançado pela ONU em 1996 onde essa afirmação é              

ratificada “o mercado imobiliário ilegal ou informal [...] forneceu terrenos para a            

maioria dos acréscimos ao estoque de residências na maior parte das cidades            

do hemisfério sul nos últimos trinta ou quarenta anos” (UH-Habitat, apud,           

DAVIS, 2006, p. 27). 

A urbanização sem desenvolvimento é herança da conjuntura política         

global de crise mundial da dívida externa do final da década de 1970 e a               

subsequente reestruturação das economias do Terceiro Mundo, sob a liderança          

do FMI nos anos 1980. A disciplina financeira - imposta pelo FMI e pelo Banco               

Mundial - alimentou o êxodo rural, ao mesmo tempo em que grandes cidades             

deixavam de ser polos de geração de postos de trabalho na indústria. Dessa             

equação tem resultado a ampliação e o adensamento das favelas urbanas           

(DAVIS, 2006). 

A favela enquanto forma habitacional se generalizou de maneira          

espantosa tornando-se o problema mais importante e politicamente explosivo.         

Em 2003 o Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas          
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(UN-Habitat) publicou o relatório The Challenge of slum [O desafio das favelas]            

como alerta sobre a catástrofe mundial da pobreza urbana  .  76

Em resposta a esta “catástrofe” os organismos internacionais - com seus           

consultores internacionais, que frequentemente não conhecem a realidade        

local, mas conhecem bem os modelos idênticos que são impostos aos países -             

passam a disseminar a cartilha do Consenso de Washington. Os empréstimos           

do Banco Mundial para o desenvolvimento urbano passaram a impor como           

condicionalidade os ajustes neoliberais. Portanto, passaram a exercer muita         

influência nas políticas urbanas – inclusive sobre as ONGs e organizações           

faveladas locais - impondo a ortodoxia mundial de suas teorias sobre a            77

política urbana. Teorias essas influenciadas pelo casamento das idéias do          

presidente do Banco Mundial, McNamara, com o arquiteto inglês John Turner e            

posteriormente com as formulações do economista Hermando de Soto.  A          

conjunção dessas idéias elaborou uma retórica essencialmente neoliberal que         

redefine o papel dos Estados Nacionais no “tratamento” à pobreza urbana e a             

questão habitacional (DAVIS, 2006). 

Melhorar as favelas em vez de substituí-las tornou-se a meta menos ambiciosa da             
intervenção pública e privada. Em vez de reforma estrutural da          
pobreza urbana imposta de cima pra baixo, como havia sido          
tentado pelas democracias sociais da Europa no pós-guerra e         
defendido pelos líderes revolucionários-nacionalistas da     
geração dos anos 1950, a nova sabedoria da final da década           
de 1970 e início da de 1980 exigia que o Estado se aliasse a              
doadores internacionais e, depois, a ONGs para tornar-se um         

76 O relatório assumidamente se ateve às características físicas e legais evitando as             
“dimensões sociais”, conservando a definição da favela como “excesso de população,           
habitações pobres ou informais, acesso inadequado à água potável e condições sanitárias e             
insegurança da posse da moradia” (DAVIS, 2006, p. 33). 

77 Davis (2004, p. 85) analisa que muitas ONGs ficaram dependentes das doações dos              
organismos multilaterais e investidores internacionais. O que significou comprometer-se com          
ações pragmáticas de resultado tangível e aprisionar-se nas burocracias de administração           
dessas verbas. Além disso, ressalta o autor (Idem): “ainda que haja algumas louváveis             
exceções – como as ONGs combativas tão úteis na criação dos Fóruns Sociais Mundiais – o                
maior impacto da ‘revolução das ONGs/da sociedade civil’, como admitem até mesmo alguns             
pesquisadores do banco Mundial, foi burocratizar e desradicalizar os movimentos sociais           
urbanos”. 
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‘capacitador’ dos pobres. Em sua primeira iteração, a nova         
filosofia do Banco Mundial, influenciada pelas ideias do        
arquiteto inglês John Turne, insistia numa abordagem de oferta         
de ‘lotes urbanos’ (fornecimento de infraestrutura básica de        
água e esgoto e obras de engenharia civil) a fim de ajudar a             
racionalizar e melhorar as habitações já prontas, e logo         
tornou-se a megafone institucional mais poderoso dos       
programas de Hernando de Soto, economista peruano que        
advoga soluções microempresariais para a pobreza urbana       
(DAVIS, 2006, p. 183). 

Apesar de não termos consultado na fonte as formulações de Hermando           

de Soto, a partir da revisão de Davis (2006), entendemos que sua teoria             

considera a informalidade das favelas um capital que vem sendo desperdiçado,           

e por isso, deve ser integrado ao mercado .  Suas pretensas soluções           78

repousam sobre a concessão de títulos de propriedade privada, liberal e           

individual. De acordo com suas formulações o acesso a títulos de propriedade            

poderia fazer surgir nas favelas imensas reservas de capital e essa nova            

riqueza poderia potencializar o empreendedorismo dos pobres, torná-los        

microempresários que através do titulo de propriedade poderiam ter acesso a           

crédito e gerar novos empregos no interior das favelas. Como escreve Davis            

“elogiar a práxis dos pobres tornou-se uma cortina de fumaça para revogar            

compromissos estatais históricos de reduzir a pobreza e o déficit habitacional”           

(DAVIS, 2006, p. 81). 

Porém, a questão fundiária no que concernem as favelas carrega          

grandes complexidades. Ao que nos parece, as considerações de Hermando          

de Soto não mencionam – o que não quer dizer que ele desconhece - o fato de                 

os moradores de favelas serem em grande parte locatários. Portanto, sua           

solução de distribuição de títulos de propriedade aumenta a distinção social na            

favela e em grande medida promove a expulsão dos moradores locatários e            

dos que não conseguem arcar com os impostos que costumam acompanhar os            

títulos de posse da terra.  

78  Davis considera De Soto o mais novo “messias do capital popular” e “o guru global do                 
populismo neoliberal”. (DAVIS, 2006, p. 88). 
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Neste sentido, a estratégia de concessão de títulos dissemina o conceito           

de “casa própria”, pelo qual as casas das favelas tornam-se bens de consumo.             

E fortalece a ideologia neoliberal de mercados imobiliários privatizados onde os           

preços de compra e aluguel dos imóveis se elevam continuamente. 

O papel minimalista dos governos nacionais na oferta de moradia foi reforçado pela             
atual ortodoxia econômica neoliberal definida pelo FMI e pelo         
Banco Mundial. Os Planos de Ajustes Estruturais (PAEs)        
impostos às nações endividadas no final dos anos de 1970 e           
na década de 1980 exigiram a redução dos programas         
governamentais e, muitas vezes, a privatização do mercado        
habitacional (DAVIS, 2006, p. 71). 

O mercado imobiliário avança sobre as favelas fazendo aumentar o valor           

dos aluguéis e atraindo os interesses dos incorporadores e das tradicionais           

elites de proprietários da terra. Sem regulação pública no mercado imobiliário,           

os pobres urbanos ficam cada vez mais relegados aos interesses dos           

proprietários/incorporadores e vão sendo empurrados para além das fronteiras         

urbanas. 

De tal forma, a regularização fundiária - que a muito apresentava-se           

como uma bandeira dos movimentos sociais por reforma urbana - foi convertida            

de política habitacional à política de aprimoramento do complexo         

imobiliário-financeiro. De quebra, solapa as formas de solidariedade        

comunitária, luta por moradia e se reverte em ganhos eleitorais para os            

governos que a executam.  

A privatização da moradia como solução para a crise habitacional          

reintera a formulação de Engels (1872) de que o Estado não resolve o             

problema da moradia, mas apenas o produz em outro lugar. Ou nos termos de              

Harvey (2005; 2011) trata-se de uma fuga pra frente. 

Na cidade do Rio de Janeiro, as favelas sempre se expandiram numa            

taxa de crescimento maior do que os demais territórios da cidade. Mas como             

analisa Barreira (2013, p. 130), a partir da década de 1970 os efeitos da crise               

econômica levaram a um “crescimento urbano sem taxas correspondentes de          
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aumento da oferta de empregos [...] e o esgotamento da alternativa           

desenvolvimentista resultou em outro surto de favelização”. As elevadas taxas          

de crescimento prosseguem:  

Em 2010, na cidade do Rio de Janeiro, a população residente em favelas representava              
23% do total, ou 1.443.000 habitantes. As favelas continuaram         
a crescer na ultima década, numa velocidade superior à cidade          
como um todo. Entre 2000 e 2010, a população do Rio cresceu            
8%. Enquanto as favelas expandiram-se a uma taxa de 19%, a           
população ‘não favela’ cresceu apenas 5%. Esse é apenas um          
dos indicadores da precariedade habitacional, uma vez que        
moradores de loteamentos informais, cortiços e conjuntos       
habitacionais produzidos há décadas por governos e hoje        
“favelizados” também compõem este quadro (ROLNIK, 2015, p.        
277).  

Conforme exposto por Harvey (2011) num mundo marcado pelo         

consumismo, o marketing de nicho, as indústrias culturais e o turismo, a            

reestruturação da geografia urbana leva a transformações no estilo de vida, a            

cidade e a qualidade de vida urbana tornam-se mercadorias. O que explica a             

corrente transformação das favelas cariocas em objeto de consumo. A favela,           

especialmente as localizadas na Zona Sul por sua localização e vista           

privilegiada do cenário da cidade e seus principais cartões-postais, ganha          

visibilidade em forma de  espetáculo .  

A partir da definição de espetáculo como “o conjunto das relações           

sociais mediadas pela imagem”, Debord (1997) constata que vivemos numa          

sociedade do espetáculo, onde a produção de imagens e a valorização da            

dimensão visual da comunicação são empregadas como instrumento de         

exercício de poder.  

O espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, como uma            
parte da sociedade e como um instrumento de unificação [...]          
ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência; a            
unificação que realiza é tão somente a linguagem oficial da          
separação generalizada (DEBORD, 1997 p.14). 

 Como bem sintetizou a urbanista Ermínia Maricato (2015, p. 83) “A           

representação da cidade é uma ardilosa construção ideológica”. A publicidade          
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e, de maneira mais geral a mídia, exercem papel fundamental na construção            

ideológica de representações sobre a cidade.  

As favelas sempre influíram as representações sobre o Rio de Janeiro.           

Neste sentido, as estratégias de construção ideológica da cidade como negócio           

não poderiam dispensar uma resignificação da imagem da favela. Em meio ao            

caldo culturalista essa ressignificação se dá pela apropriação de símbolos, a           

reprodução de estereótipos e o esvaziamento do conteúdo social (BRITO,          

2013; BOTELHO, 2013).  

Certamente não é por coincidência ou por reconhecimento que nos          

últimos anos a favela tenha se tornado cenário de telenovelas, bem como, tem             

sido reinterada no cinema, que agora conta com o gênero  favela movie  . Mas             79

em meio às várias formas de ressignificação da favela, chama atenção a forma             

como a indústria de turismo passa a explorar esses espaços. No caso do Rio              

de Janeiro nos debruçaremos adiante, ao analisar o turismo na favela do            

Vidigal, mas cabe mencionar que essa também é uma tendência global. Na            

África do Sul encontramos um exemplo emblemático dessa forma de turismo.           

Um hotel simula a vida em favela para oferecer aos seus hóspedes uma             

experiência exótica.  Segundo matéria da Exame: 

“Quase um experimento antropológico. É isso que um  hotel  de luxo na  África do            
Sul  quer oferecer aos hóspedes que optam por ficar em         
acomodações que simulam como seria a vida em        
uma  favela  no país. O espaço, batizado de Shanty Town, tem         
capacidade para acomodar mais de 50 pessoas. Todos os         
quartos foram construídos com chapas de ferro ou outros         
materiais impermeáveis, a iluminação é somente por velas e os          
banheiros são compartilhados. Tambores com fogo ficam       
acesos noite e dia caso o hóspede queira cozinhar a própria           
comida no local. A única regalia oferecida pelo hotel é Wi-Fi em            
todas as acomodações e um rádio a pilha. De acordo com o            
Emoya Luxury Hotel & Spa, milhões de pessoas estão vivendo          
em assentamentos informais em toda a África do Sul e a ideia é             
oferecer as pessoas a oportunidade de ficar numa área         
parecida com uma favela, mas com segurança.  A diária para          

79 Notadamente o teor das abordagens - cinematográficas e das telenovelas - sobre a favela               
expressam o desprezo pelo conteúdo social e histórico desses territórios e expõe a estratégia              
de indicar aos seus diferentes interlocutores uma imagem estereotipada sobre esses territórios. 
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uma pessoa na Shanty Town custa aproximadamente 550        
rands, cerca de 140 reais”. 

O empresariamento urbano acirra os conflitos pela apropriação e          

dominação do solo urbano.  Diante da escassez de terrenos nas áreas mais            

valorizadas, o mercado imobiliário desponta na busca de novos eixos de           

valorização. Por isso, expandem seus negócios para as favelas,         

especialmente, as favelas “bem localizadas”, como é o caso da favela do            

Vidigal (e outras favelas da Zona Sul), que além de incrustada numa região de              

boa infraestrutura também oferece vistas para os cartões postais da cidade.           

Essas favelas vão servindo de territórios reserva à valorização imobiliária          

(ROLNIK, 2015). Bem como aponta David Harvey (2011) “o boom do           

desenvolvimento de propriedades acelera e a terra onde os moradores das           

favelas estão se torna cada vez mais valiosa” (HARVEY, 2011, p.146). 

Completando o quadro, o aumento do valor dos imóveis em outras áreas            

da cidade faz com que seguimentos que antes moravam em bairros da “cidade             

formal” passem apelar às favelas como alternativa de moradia. Setores da           

classe média tomam a favela como alternativa de fuga do crescente valor de             

compra e aluguel dos imóveis nos bairros que antes moravam. Encontramos           

em Botelho (2013) uma sinopse desse processo: 

À medida que o mercado imobiliário avança sobre a informalidade das favelas,            
suprimindo-a (via regularização) ou submetendo-a aos seus       
próprios critérios de rentabilidade, a exclusão social aumenta e         
a própria condição histórica da favela como ‘solução’        
espontânea e popular para os desafios da vida urbana na          
periferia do capitalismo se perde. Favelização do espaço        
urbano e incorporação imobiliária da favela são dois        
movimentos contraditórios e complementares [...] (BOTELHO,      
2013, p. 209). 

Neste sentido, acreditamos que a atual etapa de reconfiguração urbana          

do Rio de Janeiro marca um novo estágio da lógica urbana de segregação dos              

pobres. O que implica a “intervenção do Estado no espaço favelado seja de             

maneira ‘cirúrgica’, seja removendo as favelas como uma ‘doença urbana’, seja           

promovendo programas de urbanização com custos sociais muito altos”         
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(CAMPOS, 2007, p. 72). À medida que os territórios são valorizados           

economicamente, as populações pobres que ali viviam são empurradas para          

outras regiões.  

Para aplicar essas remodelações as remoções dispõem de mecanismos         

estrategicamente elaborados. Novas fórmulas, novos argumentos e novos        

instrumentos vêm sendo colocados em cena para mascarar esse processo. As           

formas de resistência dos moradores – durante as décadas de 1960 e 1970 –              

além de ter conseguido impedir a extinção de algumas favelas, interveio sobre            

a opinião pública, revelando a perversidade das operações de expulsão e           

desgastando a imagem dos políticos envolvidos. Logo, executar remoção em          

quantidade (recorde), como vem fazendo o prefeito Eduardo Paes, requer          

estratégias atualizadas . Das quais, destacaríamos os seguintes aspectos: 80

Remoções fragmentadas . Apesar do grande número de remoções,        

pouco se viu a remoção abrupta de favelas inteiras. O padrão atual estabelece             

negociações para forjar a saída “voluntária” dos moradores. As promessas de           

nova moradia (em área muito distante) ou de uma indenização (irrisória) não            

servem apenas para escamotear os direitos dos removidos. Mas também, e           

fundamentalmente, para solapar as formas de organização/resistência dos        

moradores e assim removê-los pouco a pouco. O caso mais emblemático é            

sem dúvida o da Vila Autódromo, onde as famílias que rejeitam as negociações             

são submetidas a viver em meio aos escombros das casas derrubadas. O            

padrão de remoção fragmentada também se apresenta de outra forma. Como           

mostra o estudo de Azevedo e Faulhaber (2015), em algumas favelas (como            

Chácara do Céu e o Morro Dona Marta) as remoções foram “pontuais”, em             

áreas específicas. No Vidigal, por exemplo, existe uma área ameaçada de           

80 O livro “ SMH 2016: Remoções no Rio de Janeiro olímpico”, dos autores Lena  Azevedo e                
Lucas Faulhaber, lançado em abril de 2015, apresenta um mapeamento das remoções feitas            
pela gestão do prefeito Eduardo Paes (PMDB) entre os anos de 2009 e 2013 , concluindo que                 
o atual prefeito já promoveu o despejo de mais de 65 mil pessoas, o que significa que Paes                  
promoveu mais remoções do que Pereira Passos e Carlos Lacerda juntos.  
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remoção direta. Essas novas formas também contam com justificativas         

atualizadas. 

As justificativas  também são ingredientes estrategicamente      

elaborados. Em regra, são respaldadas por argumentos e objetivos “nobres”.          

Sobre o crivo da questão socioambiental, pareceres técnicos são elaborados          

para fundamentar remoções. A argumentação técnica - com muitas fragilidades          

- revindica a “nobre” função do poder público de proteger mata nativa e evitar              

desabamentos de encostas ocupadas. O contraditório é que essa “nobre”          

função do poder público não se aplica às áreas ocupadas pelas classes            

privilegiadas .  81

Outro argumento diz respeito a supostas obras de melhoria da          

infraestrutura urbana. Essa ultima justificativa, que recentemente tem sido         

proclamada pelo poder público  como “legados da copa e das Olimpíadas”,           

conta com poderoso aparato publicitário. Para sustentar esse argumento os          

técnicos conclamados nem são os urbanistas, nem mais os engenheiros, mas           

sim as agências internacionais especializadas em  marketing urbano e os          

antigos aliados da mídia empresarial. Como procuramos analisar, o         

“desenvolvimento”, a “modernização” e a “melhoria da infraestrutura” sempre         

foram argumentos empregados, não apenas para justificar processos de         

remoção, mas para promover amplas reconfigurações urbanas que são de          

interesse do capital - especialmente em suas etapas de crise. Como observa            

Davis (2006): 

O Estado intervém regularmente em nome do ‘progresso’, do ‘desenvolvimento’, do           
‘embelezamento’ e até da ‘justiça social para os pobres’, para          
redesenhar as fronteiras espaciais em prol de proprietários de         

81 Botelho (2013, p. 173) menciona um exemplo ilustrativo disso:“O secretário estadual do Meio              
Ambiente, Carlos Minc, deixou claro o critério que movia a intervenção pública quando enviou              
uma equipe à favela Chácara do Céu para notificar judicialmente as moradias populares             
construídas acima da cota de 100 no morro Dois Irmãos. Vários moradores receberam             
notificação de despejo e um ‘puxadinho’ foi derrubado, já que a lei permite a demolição de                
construções irregulares que sejam utilizadas como moradia. Contudo, a mesma equipe           
descobriu uma quadra de tênis constrída acima da cota de 100 por um condomínio de luxo do                 
Alto Leblon e deixou-s intacta (o condomínio pagava uma ‘taxa’ à prefeitura para mantê-la) (ver               
Elio Gaspar, “Vocês são invasores, nós somos tenistas ”, Folha de S.Paulo , 6 de jan. 2008) 
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terrenos, investidores estrangeiros, a elite com suas casas        
próprias e trabalhadores de classe média (DAVIS, 2006, p.105). 

O que podemos chamar de novidade é a tendência global de  marketing            

urbano, que trabalha atraindo para as grandes cidades Megaeventos e com           

isso sustenta a necessidade de obras faraônicas para viabilizá-los. Os          

megaeventos funcionam como uma grande plataforma de negócios urbanos. A          

própria imagem da cidade passa a ser vendida. Premissa que é arrematada            

pelo prognóstico de que tais obras deixam como “legado” melhoramentos que           

beneficiam os moradores da cidade.  

Com todo esse arquétipo ideológico aproximadamente 100 mil famílias já          

sofreram remoções diretas na cidade do Rio de Janeiro. Porém, na atualidade            

a expulsão dos pobres de determinadas áreas não se realiza apenas pela            

remoção direta, novas formas de deslocamento e despossessão são colocadas          

em prática. Novos fenômenos urbanos vão se desenvolvendo pelas cidades e           

em cada uma delas esses fenômenos adquirem particularidades. 

Torna-se cada vez mais frequente uma forma de remoção que torna           

incalculável, ou pelo menos demasiado difícil de calcular, a expulsão dos           

pobres das áreas de interesse do capital. Trata-se de uma maneira despojada            

de promover remoção. A especulação imobiliária é determinante dessa forma          

de remoção - afinal o aumento progressivo do valor dos alugueis é por si só um                

agente de despossessão massiva dos pobres -, mas não é um agente isolado.             

Uma conjunção de fatores vai determinando mudanças que afetam o cotidiano           

de vida, atraem moradores de maior renda e em ultima instância “induzem”            

antigos moradores a se mudarem, uma expulsão indireta, uma remoção          

discreta. 

Nesta forma de remoção não são os escombros das casas vizinhas que            

inviabilizam a permanência e modificam o cenário (como ocorre na Vila           

Autódromo). O mercado imobiliário e o aumento dos custos inviabilizam a           

permanência; a indústria do turismo e os investimentos privados modificam o           

cenário. Com o apoio do Estado os agentes econômicos vão redefinindo e            
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impondo usos mais rentáveis e, por conseguinte, criando impedimentos a          

permanência daqueles que não podem arcar com os custos crescentes de           

reprodução da vida. 

Para se remeter a esse processo têm sido empregado o termo           

“gentrificação” e a expressão “remoção branca”. Dessa maneira se referem os           

moradores, as matérias de jornais e alguns estudiosos. Entendemos que como           

o emprego do termo “remoção branca” pretende-se demarcar uma suposta          

forma “menos pior” de remoção. Porém, optamos por não utilizar essa           

expressão, pois consideramos que ela carrega um teor racista, por meio do            

qual, o branco em oposição ao negro é considerado melhor ou “menos pior”.             

Sugerimos substituir a palavra “branca”, preferimos falar em remoção branda.          

Quanto ao termo “gentrificação” constatamos que há uma vulgarização e um           

emprego muitas vezes indiscriminado.  

Segundo Bataller (2000, p. 7) a polêmica em torno do tema gentrificação            

está na ordem do dia. Recebendo abordagens por diferentes disciplinas. A           

expressão gentrificação nasce do termo inglês gentrification, cunhado por Ruth          

Glass (1963) para se referir à revalorização de bairros de Londres na década             

de 1960. Atualmente o termo é usado para se referir aos processos de             

“revitalização”, “recuperação” e “requalificação”. 

O fenômeno fundamentalmente urbano conhecido como gentrificação consiste em         
uma série de melhorias físicas ou materiais e mudanças         
imateriais – econômicas, sociais e culturais – que ocorrem em          
alguns centros urbanos antigos, os quais experimentam uma        
apreciável elevação de seu  status  (BATALLER, 2000, p. 7). 

 

Conforme Bataller (2000, p. 12), existe uma polêmica no estudo da           

gentrificação, tanto no que concerne à conceituação quanto à abordagem          

metodológica. “Por tudo isso, a gentrificação tem sido qualificada por muitos           

autores como um ‘conceito caótico’”. Os primeiros estudos abordaram o tema           

de forma genérica, baseado na relação causa-efeito. Já os estudos mais           

recentes avançaram para uma abordagem mais abrangente.  
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Desde sua origem, o estudo da gentrificação tem sido objeto de debate e de discussão               
tanto em relação à delimitação do conceito quanto ao enfoque          
metodológico de análise. À medida em que se aprofunda seu          
estudo, o conceito é aperfeiçoado, sendo identificadas múltiplas        
manifestações do processo derivadas das características que       
ele adquire em cada contexto urbano segundo as vicissitudes         
históricas dos bairros afetados. A gentrificação está       
profundamente enraizada na dinâmica social e econômica das        
cidades e, em grande parte, está determinada pelo contexto         
local: os bairros, os agentes e atores urbanos, as funções          
dominantes da cidade e a política governamental local        
(BATALLER, 2000, p. 12). 

 
Em estudo sobre o marco teórico do tema Bataller (2000) infere que as             

teorias formuladas por David Ley e Neil Smith abriram o debate e estimularam             

estudos posteriores pautados em casos concretos. Em sua teoria sobre a           

gentrificação Ley confere papel-chave a três fatores: a economia, a política e a             

cultura. Dando centralidade à demanda potencial e aos fatores culturais. Já           

Smith, partindo de uma perspectiva marxista, defende que uma teoria sobre a            

gentrificação tem que contemplar tanto a oferta de moradias (produção) quanto           

a demanda (consumo), no entanto, para o autor os fatores econômicos são            

preponderantes aos culturais.  

Smith afirma que uma vez superado o regime de produção-consumo de massas, que             
declinou nos anos 70 e 80, passou-se a um regime de           
produção-consumo diferenciado. Neste marco, a chave está na        
diversificação de produtos e mercados cativos. Então, a        
gentrificação explica-se pelo desejo dos gentrificadores de       
distinguir-se de outros grupos sociais, isto é, trata-se de uma          
distinção cultural. Os padrões de consumo deste grupo e a          
própria gentrificação constituem um traço próprio à classe        
social que o protagoniza, contribuindo para diferenciá-la da        
classe trabalhadora e das classes superiores. Assim, segundo        
Smith, a gentrificação supõe uma rediferenciação da paisagem        
cultural, social e econômica (BATALLER, 2000, p.21). 

Smith (2007) tem assinalado que é imprescindível os estudos sobre          

gentrificação compreender que o espaço é fundamental para a acumulação de           

capital e para o exercício do poder. O ponto central de sua tese é o conceito de                 

rent gap , o qual define como o lucro potencial que pode ser extraído mediante              

o desenvolvimento de uso mais rentáveis do solo.  

Isto resulta naquilo que denominamos um diferencial ( rent gap  ) entre a atual renda da               
terra capitalizada pelo uso presente (deteriorado) e a renda da          
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terra potencial que poderia ser capitalizada pelo “mais elevado         
e melhor” uso da terra (ou, ao menos, comparativamente “mais          
elevado e melhor” uso), em virtude da sua localização         
centralizada (SMITH, 2007, p. 21).  

 
 

De acordo com Smith (2007) a reestruturação urbana acompanha e          

obedece as mudanças na economia e a reestruturação do capital e, neste            

sentido, o  rent gap , os novos usos do solo, os usos mais rentáveis precisam              

surgir para oportunizar novos ciclos de desenvolvimento. Por esse ângulo o “a            

desvalorização da área central cria a oportunidade para a revalorização desta           

parte ‘subdesenvolvida’ do espaço urbano” (SMITH, 2007, P. 22). Assim analisa           

a reestruturação do espaço urbano através dos ciclos de vida dos bairros:            

crescimento, declínio, desvalorização e revalorização. 

 
A gentrificação, a renovação urbana e o mais amplo e complexo processo de             

reestruturação urbana são todos parte da diferenciação do        
espaço geográfico na escala urbana; e, embora estes        
processos tenham sua origem em um período anterior à atual          
crise econômica mundial, sua função hoje é reservar uma         
pequena parte do substrato geográfico para um futuro período         
de expansão (Smith, 1984). E assim como no caso da fronteira           
original, a mitologia afirma ser a gentrificação um processo         
liderado por pioneiros e proprietários individuais cujo suor,        
ousadia e visão estão preparando o caminho para aqueles,         
entre nós, que são mais temerosos. Mas mesmo que         
ignoremos a renovação urbana e o redesenvolvimento       
comercial, administrativo e recreacional que vem ocorrendo, e        
concentremos-nos apenas na reabilitação residencial, é patente       
o fato de que, onde quer que os “pioneiros urbanos” se           
aventurem, os bancos, as incorporadoras, o Estado e outros         
atores econômicos coletivos geralmente chegam antes      
(SMITH, 2007, P. 18). 

Conforme Ferreira (2011, p. 226) “trata-se de um fenômeno         

multi-dimensional, que reúne modernização e deslocamento”. Apoiado na        

geógrafa belga Mathieu Van Criekigem, o autor aponta dois tipos de           

gentrificação: residencial e de consumo. Alguns casos de gentrificação são          

motivados pela revalorização de áreas centrais para fins residenciais, em          

outros casos a valorização da imagem do local é usada para atrair turistas, em              
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outros, a gentrificação se dá pela conjunção da revalorização residencial e           

turística (FERREIRA, 2011, p. 226). 

Do ponto de vista de nossa pesquisa os sentidos assumidos pelo           

processo em curso no Vidigal remetem ao fenômeno urbano abordado pelo           

conceito de gentrificação. Escapa aos objetivos desse trabalho concluir que o           

Vidigal passa por um processo de gentrificação. Afinal, deslocamento         

residencial e despossessão são processos cada vez mais frequentes nas          

cidades, ganhando formas e particularidades que dificultam enquadramentos e         

generalizações. Mas sem dúvida os estudos sobre esse fenômeno urbano têm           

contribuições importantes à compreensão do processo em análise. Tal como          

tem assinalado Smith (2007): 

É importante compreender a dimensão atual da gentrificação de modo a entender a             
natureza e a importância real do processo de reestruturação.         
[...] Se, contudo, afastarmos a ideologia estreita promovida pela         
gentrificação, e vermos o processo a partir de algumas         
mudanças urbanas mais amplas, embora menos visíveis; se,        
em outras palavras, examinarmos o impulso do processo, e         
não dados empíricos estáticos, surge, então, um padrão        
coerente de uma reestruturação urbana muito mais significativa        
(SMITH,2007, p. 19) . 

No Rio de Janeiro a favela do Vidigal se destaca como um lugar de              

acelerada transformação. Uma conjunção de fatores sociais, econômicos e         

culturais vai determinando mudanças locais que transformam o ambiente. O          

volume e a velocidade com que chegam novos moradores e saem antigos é             

assustadora e, portanto, ocorre um processo que envolve remoção. Porém, vai           

além, trata-se de um processo de apropriação e dominação do espaço urbano            

que em muito se assemelha ao fenômeno urbano abordado pelo conceito de            

gentrificação. O qual, buscaremos analisar no próximo capítulo.  

A escolha do Vidigal como objeto desse estudo advém da compreensão           

de que os processos de apropriação e dominação do espaço não são uma             

singularidade do Rio de Janeiro, mas sim uma tendência global - como            

apontam diversos autores (HARVEY, 2011; DAVIS, 2006; ROLNIK, 2015).         
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Contudo, o Rio de Janeiro e o Vidigal carregam particularidades que merecem            

análises. 

 

Capitulo 3 – Vidigal Vip S.A.: Mercantilização e segregação de uma favela            

do Rio de Janeiro 

 

 

A sociedade que modela tudo o que a cerca 

 construiu uma técnica espacial para agir sobre o que dá sustentação a essas tarefas: 

o próprio território.  

O urbanismo é a tomada de posse do ambiente natural e humano para o capitalismo 

que,  

ao desenvolver sua lógica de dominação absoluta, pode e deve agora refazer a 

totalidade do espaço como seu próprio 

cenário (DEBORD, 1997, p. 112). 

 

 

A reestruturação urbana em curso no Rio de Janeiro se manifesta de            

formas diversas em seus distintos territórios. O amplo processo de          

mercantilização e segregação da cidade ganha formas e conteúdos         

particulares na favela do Vidigal.  

De acordo com Neil Smith (2007, p. 21), analisar a reestruturação           

urbana requer “esclarecer a diversidade das formas urbanas que resultam do           

processo, assim como totais exceções à regra aparente”. A longo do trabalho            

procuramos analisar as tendências responsáveis pela reestruturação urbana,        

no presente capítulo buscamos analisar algumas tendências responsáveis pela         

forma que esse processo assume no Vidigal. 

Conforme Carlos (2015) é no plano do cotidiano que a segregação se            

materializa como desigualdade. É na vida cotidiana que a contradição entre           
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valor de uso e valor de troca vai determinando hierarquia socioespacial. “A            

segregação surge e expressa-se na vida cotidiana diante do extenso processo           

de privação que acompanha a realização da vida” (CARLOS, 2015, p. 60). 

A luta de classes pela apropriação e dominação do espaço urbano tem            

apresentado grandes desdobramentos sobre favela do Vidigal. “A produção dos          

espaços diz respeito à produção das condições de reprodução da vida, o que             

recoloca a dimensão do uso e da apropriação, aprofundando as lutas pelo            

espaço” (ALVAREZ, 2015, p. 71).  

Para analisar o processo em curso no Vidigal partimos de uma           

aproximação, um resgate da história e das particularidades dessa favela. Na           

sequência analisamos a política de “pacificação” e as mudanças por ela           

desencadeadas, focalizando os desdobramentos dessa política na favela que é          

objeto desse estudo. Por fim, examinamos os agentes e aspectos que           

impulsionam as transformações em curso e apontamos alguns dos impactos no           

cotidiano de vida da população local. 

Ao longo de presente capítulo recorremos às falas e análises dos           

moradores entrevistados. Cabe ressaltar que realizamos uma entrevista em         

grupo que contou com três moradores: morador 1 (43 anos de idade,            

comerciante local); morador 2 (35 anos, salva vidas); morador 3 (40 anos,            

funcionário público e proprietário de 6 casa construídas para alugar). Também           

foram realizadas três entrevistas individuais: morador 4 (47 anos, carteiro          

comunitário e membro da associação de moradores); morador 5 (53 anos,           

trabalhador autônomo e membro da associação de moradores); ex moradora          

(27 anos, assistente social). 

 

 

3.1 – A Favela do Vidigal: uma história de resistência e acúmulo de             

marcas distintivas 
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A favela do Vidigal compõe uma das mais belas paisagens do Rio de             

Janeiro. Um morro (Dois Irmãos) na beira do mar, coberto de vegetação de             

mata atlântica e casas populares. Em seu interior o Vidigal é marcado pela             

precariedade comum às favelas em geral. No entanto, seu entorno - e mais             

precisamente os bairros São Conrado, Leblon, Gávea e Ipanema – compõe a            

Região de melhor infraestrutura da cidade, a Zona Sul. 

 

 

Os moradores do Vidigal formam uma fração importante da classe          

trabalhadora que compõe o amplo setor de serviços da Zona Sul. Portanto,            

desde a origem dessa favela, seus moradores descem o morro todos os dias             

para fazer funcionar os bairros da região imobiliária e turisticamente mais           

valorizada do Rio de Janeiro. Em outras palavras, o Vidigal é um ambiente de              

precária infraestrutura que acolhe um segmento empobrecido da classe         

trabalhadora. Esse segmento, na reprodução de sua vida cotidiana, interage de           

maneira funcional com uma região onde residem e transitam setores de alta            

151 
 



renda. O que conforma uma singular forma de segregação: proximidade física,           

que realça o contraste entre as condições de vida das classes antagônicas. 2--I 

Como apontamos no capitulo dois, a partir do século XX a Zona Sul             

tornou-se a principal área de expansão urbana da cidade. Esse processo de            

expansão, muito pautado pelas companhias de bondes e pelo mercado          

imobiliário, contou com a implantação de equipamentos urbanos compatíveis         

com a ocupação da área por setores de alta renda. A oferta de trabalho na               

construção civil e no setor de serviços atraiu trabalhadores pobres – muitos            

vindos do nordeste - que foram se instalando nas encostas dos morros - que              

ainda não eram de interesse econômico. Conforme escreveu Gaffney (2013, p.           

12), “uma das características particulares do Rio de Janeiro é que as favelas da              

Zona Sul ocupam o que normalmente seriam os territórios mais valorizados: os            

verdejantes morros com vista para o mar”. Apesar de representarem uma           

contradição da valorização do solo urbano, as favelas da Zona Sul serviram            

como reservas de força de trabalho e, por isso, a princípio foram toleradas.             

Todavia, no decurso seriam os principais alvos da política remocionista. 

A área do morro Dois Irmãos onde se formou a favela do Vidigal foi um               

terreno do Mosteiro de São Bento até 1820, quando os monges beneditinos            

decidiram doar o terreno como forma de recompensar - pelo bom serviço            

prestado - o Major de milícias e cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro,             

Miguel Nunes Vidigal. Major Vidigal foi um homem conhecido e influente no            

século XIX, por perseguir duramente os negros e suas manifestações culturais           

– especialmente os batuques e a capoeira.  

Seus prisioneiros na maioria das vezes eram negros, e um de           
seus passatempos prediletos era acabar com festas e        
manifestações culturais populares. Único personagem real do       
romance “Memórias de um Sargento de Milícias”, de Manoel         
Antônio de Almeida, o Major é assim descrito: “Era o Vidigal um            
homem alto, não muito gordo, com ares de moleirão; tinha o           
olhar sempre baixo, os movimentos lentos, e voz descansada e          
adocicada. Ao ouvir uma voz mansa a lhe por a mão no ombro             
no meio da madrugada, ao boêmio que carregava seu violão “o           
único remédio que tinha era fugir, se pudesse, porque com          
certeza não escapava por outro meio de alguns dias de          
cadeia”. Para se ter uma ideia de como era a repressão cultural            
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na época, a frase “aí vem o Vidigal!” dava a senha para            
debandada geral (ALBANESE, 2012) .  82

 

Em 1886, o terreno foi comprado pelo engenheiro João dos Reis Dantas            

Sobrinho, que através do Decreto 10.415 de outubro 1889 obteve a concessão            

do Governo da Província para sua Companhia Estrada de Ferro Sapucahy           

construir uma ferrovia entre a Baía de Botafogo e Angra dos Reis que passaria              

pelo local. As obras foram iniciadas, porém “a Companhia de Melhoramentos           

da Lagoa reclamou contra o traçado dessa via férrea, por considerá-lo           

prejudicial as suas obras. Intimada pelo governo a alterar o trajeto [...] a             

Companhia acabou desistindo do empreendimento e paralisando suas obras         

(RODRIGUEZ, 2004, p. 75)”.  

No decurso, em 1913, o inglês Charles Wicksteed Armstrong fundou no           

terreno da antiga “Chácara do Vidigal” uma filial do seu Colégio           

Anglo-Brasileiro. Para aperfeiçoar seu negócio o empresário prolongou até o          

Leblon a estrada que havia sido iniciada.  

Alguns anos depois um grande proprietário de terras do entorno do Morro,            

Comendador Conrado Jacob Niemeyer, estendeu a estrada à beira mar até a            

praia da Gávea (atualmente conhecida como praia de São Conrado). Em 1920,            

a prefeitura alargou e pavimentou a estrada que já era conhecida como            

Avenida Niemeyer. Essa obra fez parte de uma série de melhoramentos para            

receber a visita do Rei Alberto da Bélgica, que naquele ano visitou a cidade              

para avaliar “o potencial Brasileiro para a aplicação dos recursos financeiros           

Belgas” (DECOURT, 2006) . 83

82 Matéria “Vidigal, um sargento de Milícia”, publicada em 2012, disponível em:            
https://vidiga.wordpress.com/memoria/vidigal/ . 
83 “ O Rio como sede da república sofreu melhorias, principalmente em áreas turísticas, regiões              
como Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Alto da Tijuca ganharam obras           
urbanizadoras definitivas para que o monarca, herói da primeira grande guerra pudesse            
aproveitar o “novo Rio” que surgia, fazia menos de 20 anos. Além disso, para a cidade a visita                  
do monarca implementou o germinar da Universidade do Distrito Federal no dia 7 de Setembro               
de 1920, hoje UERJ, pela necessidade de se dar um título de Doutor Honoris causa ao                
monarca. A universidade vinha sendo criada já ha anos, mas sem nenhum resultado concreto”              
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Foi a partir de 1941 que o Morro Dois Irmão começou a ser mais              

efetivamente habitado, dando início à ocupação que era conhecida como          

Favela da rampa da Avenida Niemeyer e depois veio a se chamar Favela do              

Vidigal . Os primeiros barracos foram construídos abaixo da Avenida Niemeyer          84

até a praia do Vidigal. Em 1950 esses barracos foram removidos e            

reconstruídos na parte superior à Avenida Niemeyer. Estendendo a ocupação          

morro a cima às margens da Antiga estrada do Tambá (atual Avenida João             

Goulart) que se inicia na Avenida Niemeyer e sobe até o ponto mais alto da               

favela.  

Nas décadas de 1950 e 1960 a favela apresentou uma explosão           

demográfica motivada pela mais efetiva urbanização dos bairros do Leblon e           

Ipanema. O acolhimento de imigrantes nordestinos é outro aspecto que          

caracteriza o Vidigal nesse período – mas também outras favelas da Zona Sul            85

. Além disso, no período posterior quando houve a remoção das favelas da             

Zona Sul - como Catatumba, Favela do Pinto e Favela do Esqueleto - para se               

manter nessa região de abundante oferta de trabalho, muitos dos moradores           

expulsos foram morar no Vidigal e outras favelas da região, como Rocinha e             

Cantagalo (SILVA, p. 95). 

No final da década de 1960 já haviam no Vidigal casas e condomínios de              

padrão imobiliário formal, onde residiam moradores de classe média. Logo          

foram surgindo espaços de lazer que proporcionavam a interação de          

(DECOURT, 2006). Disponível em:    
http://www.rioquepassou.com.br/2006/12/04/av-niemeyer-obras-de-melhoria-1920/  

84 “A origem do nome Vidigal remonta ao século XIX, à época do Primeiro Império (1822-1831).                
Trata-se de uma homenagem ao major de milícias e cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro,               
Miguel Nunes Vidigal, um dos homens mais influentes da cidade neste período. O major fora               
presenteado com um enorme terreno aos pés do Morro Dois Irmãos, exatamente onde hoje se               
situa a favela. Daí a origem do nome Vidigal, que batizou primeiro a praia e depois a                 
comunidade” (SANTOS, 2007, p. 103). 

85 Em estudo sobre as favelas da Zona Sul, Marta Nascimento Silva (2010, p. 103) caracteriza                
a população dessas favelas como “predominantemente de origem Nordestina” e aponta que a             
grande parte dessa população trabalha nos bairros do entorno, especialmente, nos “trabalhos            
ligados à serviços domésticos, como empregadas, faxineiras, porteiros, babás e motoristas”           
(SILVA, 2010, p. 95). 
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moradores e visitantes de diferentes perfis socioeconômicos. Conta-se que Elis          

Regina, Hermeto Pascoal, Maria Bethânia, Cadu Moliterno e Lima Duarte são           

alguns dos artistas que chegaram a morar nos prédios e casas que ficam no              

início da Avenida João Goulart.  

Também foi no final da década de 1960 que começou a ser erguido um              

grande e luxuoso Hotel na Praia do Vidigal. Em 1971 foi inaugurado o Hotel Rio               

Sheraton, que passou a ser considerado um dos melhores da cidade. A            

companhia que administra o hotel tentou impedir os moradores da favela de ter             

acesso à praia. No entanto, os moradores reagiram e conseguiram garantir na            

justiça o direito de frequentá-la. A luta contra a privatização da Praia do Vidigal              

foi a primeira batalha vencida pela mobilização dos moradores. 

Durante período militar, entre de 1968 e 1973 – que ficou conhecido como             

auge da política remocionista –, as ameaças de remoção rondaram o Vidigal.            

No final do ano 1977, embora já tivesse passado o auge da política             

remocionista, veio a tentativa mais efetiva de remover a favela. A notícia que             

vinha trazida por funcionários da Fundação Leão XIII, atormentou os          

moradores que reagiram se organizando e mobilizando forças para impedir a           

remoção.  

Como justificativa a Prefeitura usava um argumento socioambiental,        

afirmava que o local era uma área de risco; e o corriqueiro argumento             

higienista, de que a insalubridade estaria levando a proliferação de doenças.           

Porém, não tardou a chegar ao conhecimento dos favelados que o objetivo da             

remoção era retirar os moradores da região conhecida como 314, para           

construir no local um Hotel de luxo projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer.            

Em 03 de janeiro de 1978 o Jornal do Brasil anunciou que a área do Vidigal                

seria desapropriada e os moradores seriam removidos para fins de          

conservação. No entanto, a matéria menciona a existência de um projeto           

imobiliário assinado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. 

O Estado ainda não é dono da área de domínio útil do Vidigal, mas a declaração de                 
utilidade pública para fins de desapropriação, pelo Estado, já         
assegura a conservação do terreno, informou ontem o        
Procurador-Geral do Estado, Roberto Paraíso da Rocha.       
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Agora, no local, só serão consentidas obras para conservação,         
embora o Estado ainda não seja dono. [...] A remoção dos           
favelados vai de 4 a 18 do corrente. [...] A Rio Towers Ltda,             
comprou o terreno em 1978 por Cr$ 28 milhões (valor histórico)           
e poderá recorrer, se o valor a ser arbitrado pela Justiça           
fazendária não lhe satisfazer. Para a área há um projeto de           
Oscar Niemeyer prevendo a construção de residências       
unifamiliares. [...] (Jornal do Brasil, 03/01/1978) . 86

 

Como a essa altura Catatumba, Favela do Pinto e Favela do Esqueleto já             

haviam sido removidas, logo os moradores do Vidigal se mobilizaram, criaram a            

associação de moradores e travaram articulações com políticos, artistas e a           

Igreja Católica.  

No mesmo período a Igreja Católica estruturava uma instituição para          

trabalhar diretamente com os favelados: a Pastoral das Favelas .         87

Diferentemente das ações da Fundação Leão XII e da Cruzada São Sebastião,            

a Pastoral das Favelas surgiu empenhada “numa concepção de movimento          

autônomo em relação ao Estado, priorizando a mobilização da comunidade”          

(BRUM, 2005, p. 1). A Pastoral das favelas e o então Arcebispo do Rio de               

Janeiro, Cardeal Dom Eugênio Salles, foram apoiadores importantes e         

agregaram força à mobilização dos moradores. Através da influência da Igreja,           

foi possível acessar autoridades e profissionais que se envolveram na luta           

contra a remoção.  

Algumas casas chegaram a ser derrubadas pelo argumento de que          

corriam risco de desabamento, mas a firma de engenharia contratada pela           

Pastoral das Favelas, através de estudo do solo, avaliou não haver risco            

86 Acervo histórico Jornal do Brasil, janeiro de 1978. Disponível em:           
https://news.google.com/newspapers?id=Q68VAAAAIBAJ&sjid=xBEEAAAAIBAJ&pg=1077,275
815&hl=pt-BR 
87 “Esta luta no Vidigal é considerado o marco inicial da Pastoral de Favelas, entidade               
fundamental para o movimento comunitário das favelas cariocas no período que se inicia a              
partir da Abertura Política no fim dos anos setenta. Alguns padres e demais pessoas leigas já                
vinham promovendo reuniões com grupos de favelados no período anterior ao episódio do             
Vidigal, a exemplo do que ocorriam com diversos outros segmentos que voltavam a se              
organizar no fim da Ditadura a partir das Comunidades Eclesiais de Base. Apesar de não ter                
tido muitas vitórias, o período correspondente ao II Congresso da Fafeg era lembrado por              
alguns padres e alguns favelados como um período de lutas e exemplo a ser seguido, pela                
organização e mobilização que as favelas tinham conseguido” (BRUM, 2005, p. 1). 
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eminente de desabamento (BRUM, 2005). Um dos entrevistados (Morador 1)          

conta que sua mãe e sua avó chegaram a preparar as malas para sair durante               

a ameaça de remoção. 

Vários artistas se envolveram na mobilização contra a remoção, com          

destaque ao músico Sérgio Ricardo que era um artista engajado na música de             

protesto, morava em um dos prédios do Vidigal e tinha um barraco na favela              

onde promovia rodas de samba que reuniam moradores da favela, artista e            

intelectuais. No período de mobilização, Sergio Ricardo realizou o show “Tijolo           

por tijolo”, que contou com apresentação de artistas como Chico Buarque e            

Gonzaguinha. O objetivo no evento era angariar recursos para reformar casas           

que ainda não eram de alvenaria. Em protesto contra a remoção o músico             

Sérgio Ricardo compôs a canção o Bloco da comunidade, que celebra o lugar e              

seus moradores (PAULA, 2012). 

Apesar da ampla mobilização, numa manhã de Janeiro de 1978 o Estado            

levou seu aparato ao pé do morro para concretizar a remoção. A estrutura             

armada, com a Polícia de Choque, tratores da Comlurb e a Fundação Leão             

XIII, não inibiu os moradores. Imediatamente formou-se um cordão para          

impedir o avanço do aparato repressivo do Estado. Na primeira fila ficaram as             

crianças, vestidas com o uniforme da escola municipal local; na segunda fileira            

as mulheres de todas as idades; e atrás os homens. Enquanto os moradores             

resistiam bravamente os apoiadores, especialmente, a assessoria jurídica da         

Pastoral das Favelas conseguiu uma liminar para impedir a remoção. 

Finalmente, no dia marcado para a remoção, com a Fundação Leão XIII tendo mobilizado o               
aparato da Comlurb e da polícia de choque, os advogados          
conseguiram uma liminar para impedir a remoção e depois uma          
medida cautelar a favor dos favelados. O despacho do juiz afirmava           
que os favelados já estavam no local há mais de 20 anos e que não               
havia risco iminente de desabamento. No fim, os favelados         
conseguiram permanecer no local (BRUM, 2005, p. 1). 

A mobilização dos moradores levou o arquiteto Oscar Niemeyer a retirar           

sua assinatura do projeto que custaria a remoção de várias famílias. A            

intervenção da Igreja Católica e a combativa resistência dos moradores          

conseguiu barrar a ação de remoção e fez a prefeitura recuar da decisão.  Mais              
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do que isso, segundo Gonçalves (2006), a resistência à remoção do Vidigal            

teria sido uma marco do enfraquecimento da política remocionista. Sobre a           

tentativa mais efetiva e a resistência dos moradores conta um dos entrevistado:  

(Morador 5) Criou-se uma resistência do Vidigal. Os moradores se reuniram e fizemos             
um cordão de barragem. Porque era final de ditadura então a           
coisa era feia. Veio Tropa de choque, caminhões, trator, enfim,          
veio tudo preparado. Quando acordamos de manhã cedo a         
Niemeyer estava toda tomada de atores do poder público         
fazendo sua função. Criou-se uma estratégia para tentar conter.         
Ficou: as crianças na frente, com uniforme da escola pública,          
as senhoras, as mães na segunda fileira e atrás os homens,           
tentando articular uma resistência de alguma forma. O Vidigal         
sempre recebeu muitos artistas, alguns moravam aqui nos        
prédio, as classes médias vinham pra cá já. Porque tem fácil           
acesso para a Zona Sul. Então tinha alguns conhecimentos.         
Alguns personagens, ao saber dessa tentativa de remoção, se         
uniram com o povo da comunidade para poder conter. E se           
articulou ali uma rede com juristas, pessoal da Pastoral de          
Favelas, enfim. Ai tem vários personagens Sobral Pinto, o         
próprio Dom Eugenio Sales, pessoas de peso, juristas de peso,          
assistentes sociais... vieram tudo ao nosso favor porque era         
novo né. Naquela época falar em resistência era tudo         
comunista, então conseguimos uma liminar.  

A garantia da permanência veio acompanhada da notícia que o Papa           

João Paulo II iria visitar o Rio de Janeiro e escolheria uma favela para              

conhecer. A notícia movimentou os moradores do Vidigal que se mantiveram           

mobilizados e confiantes de que o Vidigal seria a favela escolhida, o que             

acabou por se concretizar. A grande ocasião de visita do Papa fortaleceu o             

clima de comemoração e mobilização. Com tantos holofotes a secretaria de           

obras e a Light executaram algumas obras de urbanização na favela, mas            

essas obras se restringiram apenas ao trajeto que seria percorrido pelo Papa            

João Paulo II.  

Os moradores foram os grandes protagonistas da preparação da favela          

para essa visita. Entusiasmados travaram planos e estratégias de organização          

e influíram nas obras, como na construção da Capela São Francisco de Assis.             

No dia 02 de julho de 1980, em meio à multidão de moradores, o Papa João                

Paulo II percorreu algumas vielas e abençoou a capela construída para           

recebê-lo.  
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Quando na década de 1980 ocorreu uma mudança significativa na lógica           

de organização do narcotráfico, o Vidigal se tornou uma das bases territoriais            

de poder do varejo de drogas. Ficando sobre o julgo do reordenamento            

territorial imposto por essas facções. No contexto mais geral da cidade do Rio             

de Janeiro, o período foi marcado pelo aumento da violência, a difusão de uma              

sensação de insegurança e pelo reforço da imagem negativa das favelas no            

imaginário – que inclusive estabeleceu uma dicotomia “morro” e “asfalto”.          

Apesar disso, a presença de moradores famosos e as atividades culturais se            

mantiveram como uma marca do local.  

Vários estabelecimentos eram conhecidos por promoverem interação       

entre os moradores da favela e os artistas que passavam a morar e frequentar              

o morro. Como o  Bar-raco , um pequeno bar onde visitante, antigos e novos             

moradores conviviam trocando experiências que levaram a fundação do Grupo          

de teatro Nós do Morro; Conta o morador (1) que “o Bar-raco era o  point , era                

um lugar pequeno e aconchegante”.  

Em 1986 foi criada no Vidigal uma associação cultural dedicada ao teatro            

amador, que pretendia formar atores, técnicos e uma plateia local. Com alguns            

apoiadores, como o Padre Leeb, o projeto foi crescendo e se consolidou como             

o Grupo de Teatro Nós do Morro. Em estudo sobre o  Nós do Morro a               

historiadora Paula (2012, p. 49) analisa que o grupo foi criado a partir das              

“experiências coletivas compartilhadas”, no entanto o diretor de teatro Guti          

Fraga teria tido grande influência. Não apenas por ter concebido o projeto, mas             

também porque possuía experiência de trabalho como o método Paulo Freire           

de alfabetização. O que teria cunhado ao trabalho com os jovens do Vidigal             

uma “ação cultural de forma coletiva, criando um novo saber através dos            

saberes, a partir de realidades socioculturais distintas”. O  Nós do Morro           

produziu muitas peças e seus artistas atuaram em programas de TV e em             

importantes filmes do cinema brasileiro como o clássico “Orfeu Negro” e o mais             

contemporâneo “Cidade de Deus”.  

Outro  point do Vidigal, talvez o mais emblemático para os moradores, foi o             

Águia. O Águia Futebol Clube era um espaço de lazer e cultura dos moradores              
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do morro. Sede do time de futebol e espaço de realização de bailes (samba,              

gafieira, soul,  black music ) que atraiam artistas famosos, jovens moradores da           

Zona Sul e estrangeiros que visitavam o Rio de Janeiro (PAULA, 2012, p. 44).              

Para um morador entrevistado (1) “o Águia foi a melhor fase do Vidigal. Quem              

curtiu o Águia curtiu o Vidigal”. Porém, demarca dois períodos do Clube. Um             

período em que os moradores da favela eram segregados e outro período no             

qual os moradores se apropriaram desse espaço de cultura e lazer.  

(Morador 1) No Águia não entrava morador do Vidigal, morador          
(que entrava) só quem era escolhido, porque era caro. O águia           
começou a ser frequentado pelos moradores na década de 80.          
Nos anos 70 o águia era só “granfinada”… Ai começou a ter            
mais coisas lá pra baixo, criou o canecão e várias casas de            
show lá pra baixo... os jogadores de futebol naquela época          
vinham pra cá curtir baile aqui. Vidigal era o  point . O Vidigal já             
nasceu artista.  

 

Outro entrevistado (Morador 4) conta que “o Clube Águia tinha vários           

eventos e o Baile do Alfredão, onde vinha muita gente do Leblon, Ipanema. As              

pessoas ganhavam dinheiro estacionando os carros porque vinha muita gente          

de fora”. 

O músico Alfredo Bessa, conhecido por compor a banda de Baden           

Powell, passou a realizar bailes no Clube Águia às sextas-feiras. O Baile do             

Alfredão foi descrito por um jornal da época da seguinte maneira: “Quem entrar             

de repente terá a impressão de uma espantosa mistura de escola de samba             

com boate, cuíca e pandeiro com guitarra elétrica, crioulo sambista com           

menininha moderna dançando iê-iê-iê minutos depois de descer de um avião           

vindo da Europa” .  88

No começo dos anos 1990 a sede do Águia Futebol Clube foi vendida             

para a igreja e até hoje ali se mantém instalada uma Igreja Universal do Reino               

de Deus. Sobre a venda do Águia os moradores entrevistados em grupo            

consideram: 

88 Sala de Cultura Alfredo Bessa. Disponível em:        
http://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Oslo/pt-r/file/Cultural/Sala_da_Cultura_Alfredo_4.pdf  
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(Morador 3 ) A relegião protestante veio com tudo, vieram compraram, arrebanharam o            
clube e tomaram conta. A igreja compra tudo. A cultura local do            
Vidigal se perdeu muito. 

(Morador 1 )  Foi uma fase horrível. A venda do Águia já           
separou. O divisor de águas aqui no Vidigal foi o Águia. O            
Águia era o lugar onde as pessoas se encontravam o futebol de            
salão era no águia, o samba era no águia, as festas eram no             
águia. O Vidigal foi perdendo sua origem.  

(Morador 2)   Era o centro cultural daqui. 

 

Com a venda da sede do Águia as atividades culturais passaram           

acontecer na Escola Estadual Almirante Tamandaré. Por iniciativa do diretor de           

teatro Guti Fraga e do Padre Leeb a escola começou a brigar o “Show das               

sete”. No Tamandaré um palco era montado e ficava aberto para qualquer            

pessoa se apresentar. Além de uma escola, naquele período, o Tamandaré foi            

um espaço de cultura e lazer. Depois a prefeitura proibiu de fazer eventos             

dentro da escola. Um morador entrevistado (1) conta:  

(Morador 1)  Teve a fase boa do teatro Nós do Morro que era o Show das Sete. O                  
Show das Sete foi onde surgiu o MC Mascote, onde surgiu o            
MC Léo da Rocinha, MC Doca. Eles vinham tocar no Show das            
Sete, criou-se muito artista mirin no Show das Sete. To sábado           
o morro ficava vazio. Na frente do Tamandaré (...) era um palco            
que o Guti montava e cadeiras, e a gente sentava ali para            
assistir, eram duas horas de show. [...] A Rocinha toda vinha.           
Vinha gente da Rocinha, do Cantagalo, do Pavão, da Cruzada          
e todo mundo se apresentava, Cantava Rap... muitos MC's da          
Zona Sul vinham fazer show no Show das Sete. O Guti abriu as             
portas para muita gente. Hoje é o teatro e a televisão, mas            
antes eram os MC's. (…) Isso nos anos 90 já, já não tinha mais              
o águia, ai tinha o Show das Sete. Ai algumas coisas que            
tinham no águia passou para o Tamandaré, como pagode,         
baile. Depois mudou a prefeitura e não deixou mais ter essas           
coisas dentro nas escolas. 

Na passagem dos anos 1980 para 1990 havia uma casa de show no             

Vidigal, o Pagode do Bartomuchi, que atraia muita gente de várias regiões da             

cidade. O morador 1 lembra que “toda sexta-feira tinha pagode, o morro descia             

e vinha gente de fora, porque o Marquinho e o Vidigal Samba Show abriam              

show de grandes nomes do samba e do pagode”.  
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Porém, os varejistas de drogas – que naquele período começaram a se            

armar - passaram a ficar na porta do pagode ostentando armas e vendendo             

drogas. A presença dos “traficantes” armados passou a inibir os visitantes,           

“muitos deixaram de frequentar” (Morador 1). Apesar de considerar que a           

presença dos “traficantes” prejudicou o pagode, os moradores da entrevista em           

grupo apontam para uma contradição daquele período: o líder local do varejo            

de drogas à época, conhecido como Gato, desempenhava ações do cunho           

assistencialista que criavam dependências e empatia. :  

(Morador 1) Quem foi que começou a criar a nossa vila           
olímpica. 

(Morador 2) Foi um traficante.  

(Morador 1) Lá em cima não tinha água, ele criou um tanque,            
uma área de tanque para as lavadeira. Ele era um paraibano           
analfabeto, que entendia de obra, criava boi, cavalo no morro e           
promovia festas para a comunidade. Teve uma vez que ele          
desceu de helicóptero no campo vestido de papai Noel. 

(Morador 3) Eu passei muita fome na comunidade, não tinha o           
que comer. Então o que eu fazia pra comer? Eu já sabia onde             
tinha comida, no Largo do Santinho. Tava todo mundo ali, a           
galera e tal [varejistas de drogas], só que eles não se           
envolviam com morador, principalmente com criança. Sempre       
tinha uma filinha pra você comer um cachorro quente, um bolo,           
um refrigerante, então esse assistencialismo que tinha, matou        
muito a minha fome. 

 

Como outras favelas, o Morro do Vidigal tem uma tradição de Times de             

futebol e de blocos de carnaval. Conta um morador que no morro havia mais de               

uma dezena de times que disputavam campeonatos locais e faziam excursões           

de atletas e moradores para disputar campeonatos em outras favelas e cidades            

do interior do estado. A praia, que sempre foi um espaço de recreação muito              

frequentado pelos moradores, também tinha campeonatos de futebol (inclusive         

futebol feminino e mirim). 

Quanto aos blocos eram vários que desfilavam nas ladeiras do morro:           

Bloco das Piranhas, Bloco dos Machões, Bloco da Déia e o mais tradicional             

Bloco da Chaleira. Por iniciativa de alguns moradores, depois de 21 anos sem             
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desfilar em 2015 o Bloco da Chaleira foi retomado . A tradição de blocos levou              89

a criação em 1976 do Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Acadêmicos do           

Vidigal, que foi inscrito na liga dos blocos carnavalesco do Rio e chegou a              

desfilar na Marquês de Sapucaí. Apesar de não ter recursos financeiros e nem             

mesmo uma sede, o Bloco ainda existe e todos os anos durantes os meses              

que antecedem o carnaval os ensaios são realizados na praça que fica na             

entrada do Vidigal, já os desfiles tradicionalmente acontecem na orla da praia            

do Leblon. Porém, nos últimos anos o comando da UPP tem conferido            

restrições ao bloco como o horário de encerramento dos ensaios e em 2013 a              

prefeitura, que já havia autorizado o desfile na rua Ataulfo de Paiva - no Leblon               

- remanejou o desfile para a Praia de São Conrado. Em reportagem do jornal  O               

Globo o presidente da agremiação reclamou “ Somos pioneiros e desfilamos há           

15 anos no Leblon. Outros blocos que começaram agora foram autorizados a            

desfilar no bairro. Nos sentimos discriminados” .  90

Outra marca distintiva do Vidigal é que a favela fica a poucos metros das              

praias mais famosas do Rio de Janeiro – as praias do Leblon, Ipanema e              

Copacabana. E ainda guarda sua própria praia – a Prainha do Vidigal - que              

apesar de abrigar um dos mais luxuosos hotéis da cidade (o Hotel Sheraton             

Resort) ainda é bastante frequentada como espaço de lazer dos moradores da            

favela e pouco explorada pelos turistas e banhistas que frequentam a Zona Sul.             

A proximidade da favela com o mar não apenas compõe uma paisagem            

pitoresca, como mantém por gerações uma cultura da maritimidade, que vai           

desde a pesca artesanal à pratica de esportes como surf.  

Em setembro de 2015 a prefeitura criou um simulacro em torno da praia             

do Vidigal. O prefeito Eduardo Paes noticiou que a derrubada de uma casa -              

como parte das obras de construção de uma ciclovia na Avenida Niemeyer -             

89 Matéria “Blocos de rua fazem carnaval renascer dentro e fora do Vidigal”, disponível em:               
http://odia.ig.com.br/diversao/carnaval/2015-02-02/blocos-de-rua-fazem-o-carnaval-renascer-de
ntro-e-fora-do-vidigal.html  
90  Matéria “Mudança do local de desfile da Acadêmicos do Vidigal desagrada direção do bloco”               
publicada em 10/02/2013, disponível em:     
http://oglobo.globo.com/rio/blocos-de-carnaval/mudanca-do-local-de-desfile-da-academicos-do-
vidigal-desagrada-direcao-do-bloco-7545143#ixzz4BPNfZ84o 
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teria revelado uma “nova praia” que seria nomeada praia dos ciclistas . A            91

notícia divulgada por vários jornais revoltou os moradores do Vidigal,          

principalmente os jovens surfistas que conhecem essa fração da Praia do           

Vidigal como prainha. Imediatamente os jovens se mobilizaram denunciando         

nas redes sociais o oportunismo do prefeito. Com o lema a “a prainha do              

Vidigal existe e resiste” realizaram um ato e conseguiram fazer a prefeitura            

recuar em parte. Dois dias após o ato foi divulgado no Diário oficial que a “nova                

praia” se chamaria Prainha do Vidigal .  92

Outro benefício da localização dessa favela é a proximidade com a           

Rocinha. No interior do Vidigal poucos e pequenos comerciantes locais          

oferecem algumas opções de serviços característicos do que Milton Santos          

(2012) chama de circuito inferior da economia urbana. Apesar do restrito           

comércio local, a população do Vidigal goza da proximidade com a Rocinha,            

que por sua densidade populacional e localização mais estratégica, conta com           

maior oferta de transportes, equipamentos públicos e serviços. O diversificado          

setor de comércio e serviços da Rocinha acaba sendo uma alternativa popular            

em meio ao padrão de consumo de luxo dos bairros do entorno. O comércio da               

Rocinha também carrega características do circuito inferior, mas tem sido mais           

penetrado por setores que essencialmente constituem o circuito superior, como          

grandes redes de lojas e bancos .  93

91 Para citar apenas um exemplo das matérias veiculadas: no site O Globo a manchete “Pedaço                
de praia é redescoberto com derrubada de casa na Avenida Niemeyer”. Publicada em             
23/07/2015, disponível em:   
http://oglobo.globo.com/rio/pedaco-de-praia-redescoberto-com-derrubada-de-casa-na-avenida-
niemeyer-16931201  . 

92 Matéria “Rio batiza a prainha do Vidigal na Zona Sul”, publicada em 25/08/2015. Disponível               
em: 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/rio-batiza-nova-praia-no-vidigal-zona-sul.html 
. 

93 Simplificando, pode-se afirmar que o fluxo do circuito superior está composto de negócios              
bancários, comércio de exportação e indústria de exportação, indústria urbana moderna,           
comércio moderno, serviços modernos, comércio atacadita e transporte. O circuito inferior está            
essencialmente constituído por formas de fabricação de “capital não intensivo”, por serviços            
não modernos, geralmente abastecidos pelo nível de venda e varejo e pelo comércio em              
pequena escala e não moderno. [..] O sistema superior utiliza um importante e elevado nível               
tecnológico, uma tecnologia de “capital intensivo”, enquanto no circuito inferior a tecnologia é             
“trabalho intensivo”, geralmente do local de origem ou localmente adaptada ou recriada. O             
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Com uma localização privilegiada, reunindo marcas distintivas e capital         

simbólico (HARVEY, 2014), o Vidigal vem progressivamente atraindo atenção.         

De maneira óbvia, foi uma das favelas beneficiadas pelas obras de           

urbanização do Programa Favela-Bairro.  

O Programa Favela-Bairro começava a ser implementado quando uma         

forte chuva provocou deslizamentos que levaram a óbito alguns moradores.          

Por esse episódio, as primeiras medidas do programa na favela foram obras de             

contenção de encostas e realocação das famílias que viviam em áreas de risco             

de deslizamento. Na área do deslizamento foi feito o reflorestamento e           

implantado o Parque Ecológico, que é conhecido pelos moradores como          

Parque Sitie. Na sequência vieram as obras de pavimentação, melhoria do           

sistema de abastecimento de água, saneamento básico, eletrificação,        

prevenção de incêndios e iluminação pública. O programa também levou à           

instalação de equipamentos públicos. Foram construídas duas creches e no          

alto do morro, onde o líder local do varejo de drogas já havia criado um centro                

de esporte e lazer, o Favela-Bairro construiu equipamentos esportivos e deu o            

nome de Vila Olímpica.  

A favela também recebeu dois equipamentos pensados no âmbito do          

Programa Favela-Bairro: o Posto de Orientação Urbanística e Social – POUSO          

, criado para inserir um controle normativo sobre o uso dos logradouros e             94

sobre as construções dos moradores; e o Centro Municipal de Ações           

Integradas (CEMASI) que teria sido pensado para atender as demandas          

sociais das crianças, idosos, mulheres e pessoas com deficiência –          

posteriormente substituído pelo Centro de Referência em Assistência Social -          

CRAS.  

primeiro é imitativo, enquanto o segundo dispõe de um considerável potencial criativo            
(SANTOS, 2012, p. 97 e 100). 

94 Em 2006, o Projeto POUSO foi selecionado em um premiação patrocinada pela Prefeitura de               
Medellín, com o apoio do  Best Practicesand Local Leadership –  Programa das Nações Unidas              
para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) e do Fórum Iberoamericano e do Caribe            
Melhores Práticas. Essa experiência inovadora foi transmitida pessoalmente por técnicos da           
Prefeitura do Rio para a Prefeitura de Medellín, para ser reaplicada na localidade de Moravia,               
em um processo de transferência de boas práticas de gestão local (IBAM, 2009, p. 11). 
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Além das obras comuns ao Programa, no Vidigal o Favela-Bairro          

implementou outras três obras significativas. Talvez a mais importante delas          

tenha sido a construção de uma calçada na Avenida Niemeyer e uma passarela             

sobre a pista, o que finalmente permitiu aos moradores ter um trânsito mais             

seguro entre a favela e os bairros vizinhos, onde muitos trabalham. As outras             

duas obras são nitidamente direcionadas à valorização das marcas distintivas          

do local: a construção da sede do grupo de teatro Nós do Morro; e a               

construção de um mirante para atrair turistas. Como assume um documento da            

Prefeitura Municipal sobre o Favela-Bairro: “No Vidigal, sua localização e          

importância na questão paisagística reiteram a necessidade de se resgatar e           

recuperar a área, tanto para uso dos seus moradores quanto para o futuro             

desenvolvimento turístico da região” (FAU-UFRJ, p. 10).  

As obras de melhoria da infraestrutura geraram um ciclo de valorização do            

Vidigal, os imóveis encareceram e novos moradores com uma renda mais           

elevada se instalaram. Acreditamos que os investimentos do Programa         

Favela-Bairro foram a primeira medida tomada pelo Estado para valorização          

dessa área e, portanto, essa obras de infraestrutura deram início a investida de             

gentrificação.  

Entretanto nos anos 2000 a favela foi palco de constantes confrontos           

armados, período pelo qual os moradores se referem como “a guerra” ou “a             

época da guerra”. A disputa entre duas facções pelo domínio do Vidigal como             

ponto de venda de drogas ilícitas, somada às ostensivas incursões policiais,           

tornaram o território bastante hostil. O testemunho oral dos moradores conta           

que foram cerca de 4 anos de conflito constantes e intensos que fizeram esse              

período ser mencionado como os “anos de guerra”. Cometa-se que de manhã            

o morro estava sob domínio de uma facção e pela noite já era outra. Os               

confrontos deixavam muitas vítimas - das chamadas “balas perdidas” - e as            

trocas de facções rendiam muitas execuções sumárias. Um dos entrevistado          

(Morador 2) expõe que muitas vezes acordou com a notícia da morte de             

amigos de infância. Na entrevista em grupo os entrevistados consideram que o            
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“tráfico” foi responsável por separar as pessoas. Questionado sobre quando os           

eventos que reuniam a comunidade pararam de acontecer. 

(Morador 1) Começou acontecer depois da guerra. Muita gente que          
jogava futebol caiu pro tráfico, outros foram embora com         
medo, muitos morreram e a guerra foi expulsando muita         
gente. Ai começou a vir gente de fora pra cá que você não             
tem afinidade então começou. As pessoas foram separadas        
aqui por causa do tráfico. 

(Morador 2) muita gente que a gente conhecia que foi nascido e            
criado com a gente teve que ir embora por que teve alguma            
desavença com alguém que era vagabundo. 

(Morador 1) E teve aquela fase que as pessoas expulsavam          
mesmo, não sabia separar se você é amigo ou se é           
envolvido. 

(Morador 2) Se o cara que veio de fora não gostava da cara             
alguém, ele só esperava um vacilo e a maioria foi assim. 

Os prolongados confrontos faziam com que muitos moradores ao voltar          

do trabalho não conseguissem subir o morro até suas casas. Eram obrigados a             

dormir no trabalho ou até mesmo passar a noite na praça, que fica na entrada               

da favela.  

Todo o transtorno da referida guerra levou à desvalorização do local e            

induziu muitos moradores a se mudarem para outras áreas da cidade e da             

Região Metropolitana. Como a favela abriga muitas pessoas vindas do Norte e            

Nordeste, conta-se que muitos moradores teriam vendido suas casas por          

valores ínfimos que serviam apenas para pagar a passagem de volta à suas             

cidades de origem. Uma ex-moradora que se mudou na “época da guerra”,            

conta que sua mãe vendeu a casa porque estava muito difícil morar no Vidigal. 

(Ex-moradora) Tinha vezes que ela tinha que ligar para as patroas dela lá na Zona Sul                
e pedir para eu ficar lá, porque eu vinha da escola, mas não             
tinha como subir, porque fechava tudo. Ela vendeu a preço de           
banana R$ 25 mil uma casa de três andares, uma casa boa. A             
gente foi para São Gonçalo, ou seja, não deu pra nada porque            
R$ 25 mil porque mais que seja em São Gonçalo não dá para             
comprar uma casa. A moça que comprou a casa ainda          
comprou parceladinha, de R$ 500 em R$ 500 reais. A nova           
moradora já contou que um gringo quis comprar o quarteirão e           
o preço da casa mais que triplicou. 
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Ao que nos parece a “guerra” interrompeu o ciclo de valorização           

imobiliária e turística do Vidigal e, portanto, acabou por refrear o processo de             

mudança do perfil socioeconômico dos moradores desencadeada pelo        

Programa Favela-Bairro. Conforme sinaliza Smith (2007) o ciclo de vida dos           

bairros envolve fases de crescimento, declínio, revitalização e renovação, o          

que nos leva a crer que o período de desvalorização foi importante para             

possibilitar a revalorização atual.  

Convém destacar que apesar dos interesses imobiliários e das marcas          

distintivas do local terem atraído obras e projetos de urbanização, o caso do             

Vidigal é um bom exemplo dos limites dos programas de oficialização das            

favelas. A despeito da retórica de urbanizar e integrar os moradores à cidade,             

os indicadores socioeconômicos e, principalmente, o contato e conhecimento         

da realidade local comprovam que as condições materiais do Vidigal          

permanecem muito distintas dos bairros do seu entorno. 

Segundo o presidente da Associação de Moradores - que além de ser            

morador trabalhou durante anos entregando pão e atualmente trabalha         

entregando as correspondências - os números apresentados pelo IBGE (Censo          

Demográfico 2010) estão muito distantes da real densidade demográfica da          

área.  

Em 2010 fiz o Censo daqui do Vidigal, fui recenseador e também fui o supervisor até o                 
final. No qual, na época (em 2010) falou-se que aqui se tinha            
de 12 a 13 mil moradores. Eu sei que esse número não condiz.             
Porque eu trabalho no correio comunitário, na época [do         
recenseamento] trabalhava fazendo 18 ruas e se 7 ruas que          
trabalhei foram recenseada foi muito, fora as outras áreas da          
comunidade. Então hoje devemos ter ai na faixa de 30 mil           
moradores na nossa comunidade. 

 

Tabela 1 - População, Domicílios, Habitantes por Domicílio, Área e Densidade           
Demográfica no Vidigal/Chácara do Céu e Município do Rio de Janeiro 

 

Favelas  População  Domicílios  
Habitantes 

por domicílio  
Área (M²) 

Densidade 

demográfica 

(Hab/ha) 
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Vidigal 9.667 3.234 2,99 294.721 328,3 

Chácara do 

Céu 
694 214 3,24 20.943 331,4 

Total 10.371 3.448 3,01 315.665 328,5 

Rio de 

Janeiro 
6.320.446 2.146.340 2,94 570.917.463 110,7 

Fonte: Instituto Pereira Passos, com base em IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Em estudo sobre os conflitos do espaço urbano na Zona Sul do Rio de              

Janeiro, Marta Nascimento Silva (2010) apresenta tabelas de comparação do          

Índice de Desenvolvimento Social (IDS) dos bairros e das favelas da Zona            95

Sul. Com Base nos dados apresentados pela autora (Silva, 2010) é possível            

verificar um contraste fragrante entre os IDS do Vidigal em comparação aos            

bairros de seu entorno. Para analisarmos esse contraste apresentamos uma          

tabela adaptada do trabalho da autora (Silva, 2010). Onde separamos o Vidigal,            

alguns bairros localizados em suas imediações e outras duas favelas que ficam            

próximas, Chácara do Céu e Rocinha. 

 

Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Social – com base em IBGE, Censo             
Demográfico 2000. 

95 Segundo Cavallieri e Lopes (2008, p. 1 e 2). “O IDS foi inspirado no conhecido Índice de                  
Desenvolvimento Humano – IDH, calculado pela ONU (PNUD) para inúmeros países do mundo             
que, por sua vez tem servido de base para a construção de uma série de outros índices                 
compostos. Sua finalidade é medir o grau de desenvolvimento social de uma determinada área              
geográfica em comparação com outras de mesma natureza.[...] O índice em pauta tem como              
base os resultados do Censo Demográfico do IBGE. A versão que aqui se apresenta reflete os                
resultados da pesquisa censitária realizada pelo IBGE em 2000, mas será sempre possível a              
comparação com resultados de outros anos. Sua peculiaridade que o diferencia de tantos             
outros índices igualmente importantes e úteis, é o nível de desagregação espacial para o qual               
ele pôde ser calculado: o setor censitário.[...] Eis a grande vantagem do IDS: ao utilizar a menor                 
unidade geográfica para as quais se dispõem e se disporá de dados estatísticos confiáveis e               
sistemáticos possibilita a identificação e a comparação das diferenças intraurbanas tanto no            
máximo grau de detalhamento espacial quanto em qualquer agregação que seja possível fazer             
a partir dos 8 mil e tantos micro espaços em que o IBGE divide a cidade”. Disponível em:                  
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/2394_%C3%8Dndice%20de%20Desenv
olvimento%20Social_IDS.pdf. 
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Fonte: adaptado de Silvia (2010), com base no IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

 

Conforme demonstra a tabela, o Índice de Desenvolvimento Social do          

Vidigal e das outras duas favelas selecionadas é baixo. Principalmente no que            

dizer respeito os indicadores de escolaridade e renda. Enquanto os bairros           

adjacentes - Ipanema, Leblon, São Conrado, Gávea e Lagoa – apresentam um            

elevado Índice de Desenvolvimento Social (todos acima de 0.7) e um           

rendimento salarial médio bastante alto.  

Cabe mencionar que os indicadores de infraestrutura não refletem a          

desigualdade das condições de vida entre as favelas e os bairros de alta renda              

do entorno. Os indicadores referentes à coleta de lixo encobrem que no Vidigal             

– e demais favelas - a forma e a frequência da coleta implicam no acúmulo de                

lixo. O que além de incomodar os moradores, afeta as condições sanitárias e             

de saúde. 

Os indicadores de saneamento (água e esgoto) apresentam um         

percentual semelhante, quando na realidade é nítido que as três favelas           

apresentam redes de água e esgoto, que apesar de abrangentes, são bastante            

precárias. A despeito de a CEDAE ter expandindo esse serviço na favela do             

Vidigal, em vários trechos verifica-se a ausência de esgotamento sanitário e a            

permanência de instalações improvisadas – muitas produzidas por iniciativa         

dos moradores – e sem manutenção. Além disso, os indicadores não           

consideram um aspecto que afligem cada vez mais os moradores do Vidigal: as             

recorrentes interrupções na distribuição de água e a falta de manutenção das            

redes de esgoto. Como analisa o diretor de obras da associação de moradores             

do Vidigal: 

(Morador 5) Em termos de infraestrutura, a rede de abastecimento de água e esgoto -               
pela expansão que teve por conta do Vidigal ser um lugar legal            
- não suporta mais. A gente tem vários desgastes na rede de            
esgoto, a capacidade não suporta mais. Além de estar         
sucateada pelo tempo, ela foi programada para um número X          
de pessoas e o Vidigal hoje tem 3X, 4X. [...] O Programa            
Favela-Bairro saneou muita coisa. Do meu ponto de vista o          
Vidigal tem saneamento, mas a gente entende que está         
sucateado. Uma coisa que foi feita a 10, 15 anos atrás, para            
uma favela que cresceu 30%, tem uma defasagem em algumas          
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coisas. A gente não tem “vala negra”, temos algumas ligações          
que não foram ligadas a rede, mas a manutenção e o           
planejamento de melhorar o serviço a gente não tem. Estamos          
ai com um serviço que foi feito no final da década de 1990.  

 

Apesar disso, em 2011 a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro           

classificou o Vidigal e outras 43 favelas como bairro . A nova classificação            96

afirmava que 44 favelas, por contarem com serviços básicos regulares, teriam           

passado a condição de bairros. Essa oficialização até determinou leis e           

decretos que preveem iniciativas de urbanização, entretanto as mudanças         

legislativas não garantiram a ampliação de serviços (como pavimentação,         

iluminação, água e esgoto) e equipamentos públicos (escolas, creches, praças          

etc.). Contudo é no que se refere ao acesso ao solo urbano que fica mais nítido                

que as mudanças legislativas não garantiram avanços. A regularização         

fundiária segue sendo procrastinada pelo poder público. 

A prefeitura classifica como Bairro do Vidigal duas áreas em diferentes           

condições de urbanização: uma área formal, que é o perímetro dotado de            

melhor infraestrutura e constituído de propriedades privadas regularizadas,        

inclusive conta com imóveis que se igualam aos padrões imobiliários dos           

bairros de classe média; e uma área informal, um perímetro maior e mais             

adensado, que exibe características comuns às favelas - como a pouca           

infraestrutura, a ausência de regularização fundiária e moradias        

autoconstruídas . O que reforça nossa apreensão de que a oficialização da           97

favela como solução de moradia não tem significado a efetivação do acesso à             

terra urbana, tão pouco, tem transformado essas áreas em bairros. 

Como escreveu Volochko (2015, p. 114), para analisar o processo de           

valorização do espaço, além de entender o alcance da valorização como um            

96 DAFLON, Rogério. Cidade ganha 44 ex-favelas . O Globo , Rio de Janeiro, 29 maio 2011.               
Disponível em:  http://oglobo.globo.com/rio/cidade-do-rio-ganha-44-ex-favelas-2764079 e    
também 
http://oglobo.globo.com/rio/cantagalo-vidigal-borel-chamados-de-ex-favelas-pela-prefeitura-aind
a-tem-lixo-valoes-2763655 
97 Na área informal incluímos a pequena favela Chácara do Céu, que pela proximidade é tida                
como uma extensão do Vidigal.  
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processo de transformação amplo e global, é preciso considerar a trajetória           

fundiária e as estratégias de incorporação urbana e imobiliária dos terrenos.  

O sentido da nossa argumentação é o de que não é possível tratar a valorização do                
espaço de modo genérico, o que significa que estudar a          
valorização envolve ir além da constatação de que “os preços          
dos terrenos e dos imóveis subiram também nas periferias” ou          
de que “os lançamentos imobiliários se voltaram as periferias”.         
Outra questão central é a de que tal estudo envolveria a           
necessidade de partirmos da escala do lugar como reveladora         
dos momentos a que nos referimos anteriormente, bem como         
reveladora da prática socioespacial (re)produzida     
(VOLOCHKO, 2015, p. 114). 

 

Tivemos dificuldades para levantar informações sobre a trajetória fundiária         

do Vidigal. Os dados e informações oficiais são dispersos e imprecisos. As            

informações encontradas revelam que a questão fundiária da favela é bastante           

complexa, mas deixam muitas questões em aberto. Neste sentido, nossa          

caracterização sobre a questão fundiária do Vidigal é limitada.  

Segundo um dos entrevistados (Morador 5), que é membro da associação           

de moradores, o Vidigal é todo loteado e tem dois ou três donos dos quais não                

possuem maiores informações. 

(Morador 5) O Vidigal é todo loteado, tem parece que dois ou três donos. O Vidigal é                 
todo loteado, você não tem noção. Até quase na trilha da pedra            
tem lotes, já vi plantas mapas, com isso. A gente conhece um            
personagem, a Ivete Pallumbo, ela é dona de grande parte do           
Vidigal. [...] E tem uma outra parte que é de uma imobiliária            
Jardim Vidigal, que abrangem muita terra aqui dentro e também          
está desapropriada para interesse público.  

Encontramos na internet uma apresentação realizada pelo Governo do         

Estado onde o “bairro” do Vidigal é decomposto em duas áreas, uma            

regularizada e outra maior que pode ser subdividida em duas áreas com            

situação fundiária irregular. O mapa exibido na apresentação permite visualizar          

essas áreas, com destaque ao perímetro de ocupação irregular.  
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A área destacada na cor roxa corresponde a 53% da área de ocupação             

irregular e, segundo as autoridades, é de propriedade privada que pertence à            

Imobiliária Jardim Vidigal. Em estudo sobre a regularização fundiária de favelas           

cariocas Fabiana Luci Oliveira (2014, p. 102) verificaram que até 2014 não            

havia qualquer ente público ou privado trabalhando pela regularização fundiária          

dessa área. Porém, em entrevista, um membro da Associação de Moradores           

relatou que recentemente um empresário do Paraná procurou a associação          

dizendo representar a Imobiliária Jardim Vidigal. Na ocasião o empresário fez           

uma “proposta informal” de vender os terrenos paras os moradores locais.  

(Morador 5) Nós recebemos uns representantes deles aqui [representantes da          
imobiliária Jardim Vidigal] tentando abrir negociação para       
vender os lotes mais baratos. Era bom? Bom pra eles, porque           
eles já perderam, judicialmente já perderam, já está        
desapropriado, mas como eles estão sem receber.... Para eles         
seria negócio vender para os moradores, antecipar essa venda.         
Queriam fazer a venda diretamente para os moradores. Veio         
um empresário do Paraná representando a imobiliária. Foi uma         
conversa quase informal, eles deram o recado deles e         

173 
 



logicamente nós não aceitamos. Tanto que eles nem        
procuraram mais. 

A outra área, na cor laranja, conhecida como Ivete Pallumbo - que seria a              

antiga proprietária da região - correspondente a 47% das terras ocupadas de            

formar “irregular”. Esse perímetro se tornou terra pública através de decretos           

de desapropriação publicados na década de 1980 (Decretos Estaduais         

3.033/80 e 8.881/86). No entanto, a indenização aos antigos proprietários -           

avaliada em R$ 140 milhões - deveria ser feita mediante o pagamento de             

precatórios. Como o Estado não efetivou o pagamento da indenização a           

desapropriação ainda não foi consolidada e a regularização fundiária dessa          

área não pode ser feita via doação. “O instrumento jurídico neste caso tem,             

necessariamente, que ser a concessão de uso ou, mais especificamente, a           

promessa de concessão de uso” (OLIVEIRA, 2014, p. 100).  

O Vidigal tem, portanto, em torno de 47% das terras passíveis de serem regularizadas              
via Promessa de Concessão de Uso, já que o pagamento da           
indenização pela desapropriação das terras segue em disputa        
judicial em relação aos precatórios a serem pagos pelo Estado          
do Rio de Janeiro aos antigos proprietários (área conhecida         
como Ivete Pallumbo). O restante, em torno de 53% da área, é            
privada (pertence à Imobiliária Jardim Vidigal), e a        
regularização deve ser feita via demarcação urbanística ou        
ação de usucapião, sendo que a regularização via poder         
público seria a melhor opção em termos de agilidade e          
efetividade (OLIVEIRA, 2014, p. 101). 

Segundo Oliveira (2014, p. 102) a situação atual de regularização          

fundiária no Vidigal é: a área em desapropriação (Ivete Palludo) deve ser            

“regularizada via promessa de concessão de uso, de forma administrativa, em           

processo realizado pelo ITERJ”. Até março de 2012 foram entregues aos           

moradores 880 títulos de promessa de concessão de uso; já na área de             

propriedade privada da imobiliária Jardim Vidigal os representantes do Poder          

Público do Estado do Rio de Janeiro afirmam que não estão habilitados a             

promover a regularização, que deveria ser feita via poder municipal. O que não             

é verdade, já que legalmente não há qualquer impedimento da atuação da            

União ou do Estado na regularização via demarcação. Conforme a Lei 11.977,            
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de 2009, qualquer ente federativo está apto à regularização via demarcação           

urbanística (OLIVEIRA, 2014, p. 100).  

Como bem observa Alvarez (2015, p. 71) o Estado tem possibilidade de            

intervir sobre a propriedade de várias formas: “desapropriando, removendo,         

permutando, por desmembramento e/ou remembramento de lotes, definindo        

novos usos, implantando infraestrutura e erigindo fragmentos que serão alvo de           

futuros investimentos”. No entanto, todas as prerrogativas de ação do Estado           

estão a serviço da reprodução do capital e, para tal, do monopólio do uso da               

terra por uma classe específica. O que reforça nossa apreensão de que            

avanços jurídicos e legislativos não servem como horizonte da luta política pelo            

acesso ao solo urbano.  

Como procuramos demonstrar na favela em questão sempre estiveram         

presentes os conflitos que envolvem a dominação e apropriação do solo           

urbano. Não obstante, as novas dinâmicas do mercado imobiliário, articuladas          

à financeirização do capital, colocam novos conteúdos à valorização do espaço           

urbano (VOLOCHKO, 2015) e tencionam ainda mais os conflitos de interesse           

sobre o solo da favela. 

Neste sentido, o Vidigal tem sido alvo das contradições pertinentes a atual            

etapa de mercantilização e segregação. Especialmente no que concerne a          

oficialização das favelas e o crescente avanço de mercado imobiliário e da            

indústria de turismo. Mas antes de analisar mais detalhadamente as          

transformações em curso é preciso analisar a política de “pacificação” que foi            

sem dúvidas um instrumento impulsionador desse processo. 

 

 

3.2 – Política de “Pacificação”: uma face policial-militar do         

empresariamento urbano  
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 Ao longo do trabalho procuramos examinar o contexto mais geral das           

medidas de empresariamento urbano que incidem sobre o Rio de Janeiro,           

sinalizando que a política de “Pacificação” figura entre essas medidas como           

elemento central à construção da imagem e da materialidade de cidade           

empreendedora. No presente item buscamos averiguar a função desempenhada         

pela UPP, no processo de mercantilização e segregação em curso, e aferir            

algumas expressões da convergência dessa política sobre a favela do Vidigal.  

A década de 1980 inaugurou um período de desqualificação da imagem da            

cidade que levou a perda de atratividade para atividades econômicas. Essa           

desqualificação teve com mote a “sensação de insegurança”, que tinha uma           

base material nos altos índices de violência, mas que foi bastante insuflada pelos             

meios de comunicação. Especialmente porque a violência começou a         

transbordar das periferias para as áreas valorizadas da cidade. Os recorrentes           

episódios de violência levaram o Rio de Janeiro - que era conhecido como             

“paraíso tropical”, “cidade maravilhosa” - a ser considerada uma cidade          

empobrecida e violenta. A territorialização pelas facções do varejo de drogas e a             

onda de pânico endossadas pelos meios de comunicação acirraram ainda mais           

a histórica vinculação da favela à criminalidade e a consequente criminalização           

de seus moradores.  

De forma geral, a imagem da cidade violenta foi incorporada ao longo dos anos de 1980                
pela “opinião pública” menos pelo aumento do número de crimes          
violentos – que já havia atingido patamares bastante elevados         
desde o fim da década anterior – do que por uma percepção de             
“desgoverno” causada pelos crescentes conflitos armados entre       
quadrilhas de traficantes de drogas e policiais nos morros         
vizinhos às áreas mais valorizadas da cidade (BARREIRA, 2013,         
p. 129). 

 
 Diferentes estudos têm demonstrado que em maior ou menor proporção a           

violência urbana, a insegurança e o medo são fatores estruturantes das relações            

sociais e da organização espacial. Souza (2008, p. 9) analisa que, na atual             

quadra da história, em algumas cidades “o medo e a percepção do crescente             

risco, do ângulo da segurança pública, assumem uma posição cada vez mais            
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proeminente” que vai se convertendo em um fator de reestruturação urbana.           

Grandes metrópoles brasileiras como o Rio de Janeiro e São Paulo têm sido             

laboratórios privilegiados da intersecção entre o medo e a cidade .  98

O medo generalizado, ainda que matizado também ele (de acordo com a classe, a cor               
da pele, a faixa etária, o sexo e o local de residência) toma             
conta de corações e mentes, (re)condicionando hábitos de        
deslocamento e lazer, influenciando formas de moradia e        
habitat e modelando alguns discursos-padrão sobre a violência        
urbana. (SOUZA, 2008, p. 54). 

 Conforme analisa Vera Malaguti Batista (2011), o controle da cidade          

sempre foi uma forma de gerir as desigualdades sociais, e a hegemonia            

conservadora no Brasil sempre trabalhou a difusão do medo como mecanismo           

indutor e justificador de políticas autoritárias de controle social. Durante o século            

XIX as rebeliões políticas representaram uma ameaça às classes dominantes          

que através da difusão do medo puderam justificar na demanda por “lei e ordem”              

suas ações autoritárias. Assim foram se estabelecendo as bases de uma política            

de segurança policialescas e militarizada, que se aperfeiçoou no período do           

Estado Novo e se solidificou na Ditadura Cilvil-militar. Adverte a autora (Malaguti            

Batista, 2011) que Canudos representa a chacina fundacional da República,          

assim como o período militar consolidou a perseguição ao inimigo, em busca da             

lei e da ordem .  99

A partir da década de 1980, a noção de inimigo foi convertida aos             

varejistas de drogas e generalizada à população das favelas. A figura do inimigo             

muda, mas as práticas de “truculência, barbárie e tortura” continuam pautando a            

política de segurança e dando a ela traços de guerra (MALAGUTI BATISTA,            

98 Para designar essas cidades onde o medo se generaliza, Souza (2008) cunhou a expressão               
fobópoles. “‘Fobópole’ é resultado da combinação de dois elementos de composição, derivados            
das palavras gregas  phóbos , que significa ‘medo’ e  pólis , que significa ‘cidade’. [...] Uma              
‘Fobópole’ é, dito toscamente, uma cidade dominada pelo medo da criminalidade violenta            
(SOUZA, 2008, p. 9). 
99 Durante o século XIX as rebeliões políticas representaram uma ameaça as classes             
dominantes que através da difusão do medo puderam justificar na demanda por lei e ordem               
suas ações autoritárias. A doutrina da Segurança Nacional criada durante o Regime militar             
reafirmou essa marca autoritária. Através do reforço à lógica policialesca e de militarização do              
espaço urbano foi promovida uma caçada ao inimigo, que naquele período era apontado como              
os comunistas (mas na verdade direcionava-se a todo aquele que por ventura formulasse             
algum tipo de crítica social). 
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2008, p.108). Nomeadamente, trata-se de uma guerra, uma “guerra às drogas”.           

Uma política belicista global engendrada pelos Estados Unidos, deflagrada         

mundo a fora e com grandes desdobramentos no Brasil .  100

O sociólogo Loïc Wacquant (2007) analisa que o estabelecimento do          

neoliberalismo como projeto ideológico e prática de governo, entre outras          

coisas, passou a promover “políticas de segurança ativas e punitivas,          

centradas na delinquência de rua e nas categorias situadas nas fissuras e nas             

margens da nova ordem econômica e moral” (WACQUANT, 2007, p. 25) .           101

Esse movimento do capital passou a pautar uma guerra contra o crime e uma              

evolução das penalidades a partir da década de 1990. Seu estudo remete-se            

aos Estados Unidos onde, segundo ele, o Estado punitivo é chamado a            

substituir o Estado caritativo . Mas aponta para uma tendência global que           102

permite aproximações com o Brasil, onde também ocorre um alargamento da           

repressão e uma onda punitiva como novas formas de gerir a pobreza. Aqui a              

nova tendência é a naturalização da questão social, “acompanhada da          

transformação de suas manifestações em objeto de programas assistenciais         

100 A “guerra ao terror” e ao inimigo, propagada mundo a fora, que indica alguns segmentos a                 
serem combatidos e eliminados - como foi feito aos comunistas, mulçumanos e agora se              
estende a pobreza (COIMBRA, 2008 p.121-122). Tanto a “guerra ao terror” quanto a política de               
“tolerância zero” indicam alguns segmentos “perigosos”, a serem combatidos e eliminados. 

101 Malaguti Batista (2011), em ensaio sobre a obra de Wacquant, sintetiza que o eixo central da                 
tese do referido autor é que: “o neoliberalismo transformou o sentido da assistência social na               
direção do tratamento penal da marginalidade urbana”, promovendo a submissão de           
populações e territórios a uma lógica punitiva e panóptica. Concordando com Wacquant a             
autora (Idem) adverte: “A história recente demonstrou que mesmo em governos ‘progressistas’            
e ‘de esquerda’ (como por exemplo e respectivamente Clinton e Lula), e mesmo com índices de                
crescimento econômico, o recurso ao controle brutal dos pobres pelas polícias, justiça e             
autoridades penitenciárias disparou como nunca” (MALAGUTI BATISTA, 2011, p.5) 

102 Wacquant (2007) emprega o termo  Estado caritativo por entender que, pelas            
particularidades históricas, nos Estados Unidos a esfera da cidadania é bastante restrita e,             
neste sentido, no país o chamado Estado de bem-estar seria subdesenvolvido se comparado             
aos seus congêneres europeus. “Mais do que Estado-providência, seria adequado falar de            
Estado caritativo , visto que os programas voltados para as populações vulneráveis têm sido, o              
tempo todo, limitados, fragmentários e isolados do resto das outras atividades estatais,            
informados que são por concepção moralista e moralizante da pobreza como produto das             
carências individuais dos pobres. O princípio que guia a ação pública estadunidense nesse             
domínio não é estreitar os laços sociais, e ainda menos reduzir as desigualdades, mas na               
melhor das hipóteses, mitigar a miséria mais gritante e manifestar a simpatia moral da              
sociedade para com os seus membros despossuídos, mas que merecem essa atenção”            
(WACQUANT, 2007, p. 86 e 87). 
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focalizados de ‘combate à pobreza’ ou em expressões da violência dos pobres,            

cuja a resposta é segurança e a repressão oficial” (IAMAMOTO, 2011, p. 163).  

No Brasil, como nos Estados Unidos, o alargamento de políticas de           

segurança punitivas tem resultado no encarceramento massivo e a composição          

étnica racial da população carcerária exibe uma política de perseguição a um            

segmento social: negros, pobres e moradores de periferias. O que nos leva a             

crer que não se trata de uma guerra às drogas, mas sim uma contenção social,               

uma guerra à potência desse segmento da classe trabalhadora. Por isso,           

apesar do flagrante fracasso da “guerra às drogas” e do atual sistema penal,             

ambos estão na ordem do dia. 

Essa onda repressiva e punitiva requer a formulação de discursos de           

legitimação e nisso a mídia empresarial tem oferecido um suporte fundamental.           

Como vem alertando o jurista Nilo Batista (2002), salvas algumas exceções, a            

impressa sempre foi aliada do poder punitivo exercido pelas classes          

dominantes, tanto que foi divulgadora das teorias positivistas criminológicas         

que atestavam a inferioridade biológica dos infratores. Porém na atualidade a           

vinculação entre mídia empresarial e o sistema penal ganha mais importância,           

porque “o empreendimento neoliberal precisa de um poder punitivo onipresente          

e capilarizado, para controle penal dos contingentes humanos que marginaliza”          

(BATISTA, 2002, p. 41). Se a criminalização da pobreza é um eixo central do              

capitalismo, a condução dessa criminalização tem na mídia seu principal          

veículo de legitimação. Como bem define Brito (2013, p. 41): 

O combustível ideológico dessa criminalização advém principalmente dos impérios         
midiáticos-empresarial, fabricantes, dentre outras bizarrices,     
das dramatizações sensacionalistas da violência, capazes de       
promover uma espécie de interpelação da sociedade na sua         
“pulsão de morte”. Sem dúvida, o (auto-destrutivo) clamor        
punitivo encontra nesses impérios sustentáculos ideológicos      
privilegiados (BRITO, 2010, p.41). 

 

No Rio de Janeiro, é possível observar que dos anos 1990 pra cá, as              

notícias sobre violência saíram das extintas páginas policiais e passaram a           
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ocupar as manchetes e grande parte dos jornais. Além de ter se tornado um              

tema mais recorrente, essas notícias vêm endossadas por um discurso de           

disseminação do medo, pelo qual, a violência tem aumentado de maneira           

vertiginosa e tornado cada vez mais difícil ao poder público controlar a            

criminalidade. Devemos atentar que esse discurso ideologicamente encobre as         

causas sociais da escalada da violência, vincula pobreza à criminalidade e cria            

um estereótipo de criminoso a ser combatido. Porém, mais do que isso, ao             

instaurar uma insegurança generalizada conquista apoio na sociedade civil         

pela ampliação de políticas de segurança cada vez mais repressivas .          103

“Cria-se a ideologia de que diante da extrema desordem e caos social, é             

necessário um Estado ‘forte’, mesmo que para se atingir o fim pretendido, seja             

necessário utilizar práticas escusas” (BATISTA, 2002, p. 14). 

Como em outros períodos da história, assentadas as bases ideológicas,          

os aparelhos coercitivos do Estado brasileiro ficaram habilitados a praticar sua           

vocação genocida, autoritária e violadora de direitos. No Rio de Janeiro a            

demonização do varejo de drogas e a figura do “traficante” como inimigo foi tão              

inculcada que além do encarceramento a letalidade passou a ser o sentido. As             

favelas foram convertidas em território do inimigo e suas populações inteiras           

criminalizadas, tornando plausível que a polícia acuse, julgue e condene (à           

morte) qualquer pessoa desses territórios. Diferente da Ditadura civil-militar,         

onde havia um esforço de negar e abafar os crimes cometidos pelo Estado,             

com a “guerra às drogas”, violência policial e tortura foram naturalizadas e            

mortes em operações do Estado chegaram a ser apresentadas como indicativo           

positivo, de eficácia (MALAGUTI BATISTA, 2008, p. 107). Afinal, “não basta           

defender a violência oficial, é preciso institucionalizar a violência oficiosa          

(OLIVEIRA, 2013, p. 30). 

103 Como delineou Gramsci (2011) os aparelhos privados de hegemonia e os aparelhos             
coercitivos se relacionam dialeticamente. Quando fracassa o consenso se faz necessária a            
coerção, bem como, o uso da coerção requer dos aparelhos privados de hegemonia o preparo               
do que ele chama de opinião pública. 
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A ação das forças de segurança do Estado apresentam índices de           

letalidade que configuram um genocídio da juventude negra, pobre e favelada.           

Juridicamente esse genocídio vem sendo acobertado pelo registro como auto          

de resistência – uma tipificação ancorada na interpretação do artigo 292 do            

Código de processo Penal que impede a prisão em flagrante de policial autor             

de homicídio, desde que o mesmo tenha ocorrido em confronto armado. Tendo            

em vista que o direito a vida é elemento basilar dos direitos humanos e              

sacramentado na Constituição de 1988 como o mais fundamental de todos os            

direitos, podemos conjeturar que essa prática, apesar de pautada numa          

tipificação jurídica, funciona como uma suspensão da própria ordem jurídica. O           

que nos remete aquilo que Agabem (2004, p. 12) apresenta como uma medida             

de exceção jurídica ou “situação paradoxal de medidas jurídicas” que nutre um            

estado de exceção.  

Agabem (2004) tem definido como estado de exceção a criação voluntária           

de um estado de emergência permanente, ainda que não declarado, por meio            

do qual medidas excepcionais se tornam regra e a ordem normativa é            

suspensa em nome da própria ordem normativa. “O estado de exceção           

apresenta-se como forma legal daquilo que não pode ter forma legal”           

(AGABEM, 2004, p. 13). O que segundo o filósofo italiano é um novo             

paradigma das práticas de governo, que se indeterminam entre a democracia e            

ditadura. Paradigma esse que no Estado do Rio de Janeiro vem sendo aplicado             

de diferentes formas, mas principalmente, através do emprego das forças          

armadas e da ocupação militar de algumas favelas. 

Tempos atrás (mas nem tanto assim), quando homens de farda verde-oliva saíam das             
casernas com armamentos pesados, aparecendo com mais       
frequência e quantidade pelas ruas da cidade, era sinal de que           
a ordem normativa do país estava no mínimo ameaçada. Hoje          
essa aparição contínua é veículo da reprodução da ordem         
normativa como tal e indica um entrelaçamento crescente entre         
os regimes democráticos vigentes, em especial na periferia do         
sistema capitalista, e a acumulação de violência. A democracia         
brasileira comporta tal acumulação, na medida em que        
engendra focos (com diâmetros cada vez maiores) de        
suspensão da ordem normativa, do estado de direito, em nome          
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da preservação da própria ordem normativa, do próprio estado         
de direito (BRITO, 2013, p. 80). 

Em 1992 a Operação Rio, como um ensaio geral, inaugurou a prática de             

espetacularização de operações militares com emprego das Forças Armadas.         

Para garantir segurança durante o evento internacional ECO-92, o Exército          

ocupou o centro da cidade e as áreas mais valorizadas. Mais uma vez a mídia               

empresarial foi imprescindível na difusão do medo que cria uma opinião pública            

favorável às ações violentas do Estado. As notícias diziam que o “crime            

organizado” teria criado uma situação de emergência e que o uso do Exército             

seria o ultimo recurso. Na sequência a operação seria apresentada como um            

grande sucesso e a suposta “paz” instaurada seria enaltecida de maneira a            

conformar um novo paradigma de segurança pública. “A estratégia que estava           

sendo construída então – mais evidente hoje, pois levada a cabo de modo             

consciente – era o superdimensionamento de um inimigo que se tornaria o            

principal alvo do aparato repressivo” (BARREIRA E BOTELHO, 2013, p. 119).  

As metáforas bélicas como “guerra às drogas”, “batalha do Rio”, “soldados           

do tráfico” passam a ser largamente empregadas bem como os equipamentos e            

tropas federais – blindados do Exército, helicópteros da Aeronáutica, fuzileiros          

navais, Brigada Paraquedista. De lá pra cá, todos os governos reponderam  ao            

contexto de desvalorização da cidade com uma nova orientação da política de            

segurança, pautada na repressão e na militarização do espaço urbano . 

Em junho de 1999, as Forças Armadas contribuíram para a segurança da Cimeira Rio,              
encontro de governantes da América Latina e da União         
Europeia. Em novembro de 2002, o Exército foi convocado         
novamente pelo governo estadual, dessa vez para “garantir a         
segurança” da região metropolitana durante as eleições       
daquele ano. O que estava em questão era mais a falência do            
aparato policial do que a ideologia da segurança militar,         
desvalorizada após o fracasso verificado na década anterior.        
No entanto, é a própria polícia que começa a sofrer, a partir daí,             
um célere processo de militarização, tanto no que diz respeito          
às formas de ação quanto aos equipamentos utilizados        
(BARREIRA E BOTELHO, 2013, p, 12). 
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 Em 2007 a Polícia Militar e a Força Nacional de Segurança Pública (FNS)            

entraram em cena para protagonizar mais um episódio emblemático dessa           104

vertente ideológica de segurança: a “Chacina do Pan”. As vésperas da           

realização dos Jogos Pan-Americanos uma megaoperação levou terror ao         

conjunto de favelas do Alemão. Os moradores ficaram dias sem água, luz e             

coleta de lixo; tiveram suas casas invadidas, depredadas e saqueadas;          

aproximadamente 4.800 crianças tiveram suas escolas fechadas, ficando sem         

estudar “por motivo de segurança”. As execuções sumárias e “balas perdidas”           

somaram 19 mortos e quase uma centena de pessoas ficaram feridas.  

Em campanha como candidato a governador do Rio de Janeiro, Sergio           

Cabral já anunciava que seu mandato declararia “guerra às drogas”. Bem           

assessorado pelos interesses de atrair megaeventos e elevar o  Rio de Janeiro            

ao patamar de metrópole competitiva, em exercício, Sérgio Cabral dedicou-se          

em refazer a imagem da cidade e, portanto atacou o ponto mais explorado da              

depreciação: a sensação de insegurança.  Como governador diria: “A imagem          

de uma polícia que está agindo é tudo que o povo do Rio e quem vem de                 

fora quer ver”.  No primeiro ano de seu governo o índice de letalidade da polícia               

chegou a alcançar a marca de três autos de resistência por dia . No segundo              105

ano, a ocupação militar de algumas favelas foi oficializada e apresentada como            

uma inovadora política de segurança pública. O Programa Unidade de Polícia           

Pacificadora (UPP) como “carro chefe” de sua administração seria (ampla e           

midiaticamente) explorado como um projeto revolucionador da política de         

segurança pública .  106

104 “Criada em 2004, a FNS é a expressão mais nítida da militarização policial. Como tropa                
federal subordinada ao Ministério da Justiça, operando por ‘convênios’ com governos estaduais            
para intervir em conflitos urbanos, a FNS é também, para muitos juristas, um exemplo flagrante               
de inconstitucionalidade” (BARREIRA e BOTELHO, 2013, p. 122).  

105 Segundo relatório elaborado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa            
do Estado do Rio de Janeiro, no período entre 2007 e 2010 foram registrados 4.370 autos de                 
resistência. 

106 Conforme observa Brito (2013) mesmo ano de 2008 foi publicado um decreto (6.703) que               
ratifica “a participação [das Forças Armadas] em operações internas de Garantia da Lei e da               
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A militarização de territórios pobres não foi fundada no Rio de Janeiro.            

Davis (2006) sinaliza que desde a década de 1990 o pentágono tem pensando             

as consequências geopolíticas da favelização crescente e tem elaborado táticas          

de guerra urbana para conter os segmentos mais pobres da classe trabalhadora. 

Com o sangue frio da lucidez, afirmam hoje que as “cidades fracassadas e ferozes” do               
Terceiro Mundo, principalmente os seus arredores favelados,       
serão o campo de batalha que distinguirá o século XXI. A           
doutrina do Pentágono está sendo reconfigurada nessa linha        
para sustentar uma guerra mundial de baixa intensidade e         
duração ilimitada contra segmentos criminalizados dos pobres       
urbanos. Esse é o verdadeiro “choque de civilizações” (DAVIS,         
2006, p. 205). 

 

Malaguti Batista (2011) alerta que essa técnica de militarização é baseada           

na técnica norte-americana, aplicada na Palestina, no Haiti e na Colômbia.           

Inclusive, é notório e explícito que a elaboração da UPP foi inspirada e contou              

com a consultoria de semelhante projeto empreendido na Colômbia. Mas, a           

forma como essa política vem sendo apresentada a caracteriza como uma           

experiência vitoriosa, progressista e um exemplo a ser seguido. “Através da           

repercussão midiática, as UPPs tornam-se, para o Rio, símbolos de um novo            

momento repleto de possibilidades, e o Rio, um símbolo para o País”            

(BARREIRA, 2014) e ate mesmos para outros países .  107

Ordem, nos termos da Constituição Federal, e os atendimentos às requisições da Justiça             
Eleitoral” (BRITO, 2013, p. 80).  

 

107 Em 25 de novembro 2014 a SESEG realizou um evento internacional  Global Mediation Rio               
que segundo a própria secretaria seria voltado a “tornar viável a candidatura da cidade do Rio                
de Janeiro como centro de referência mundial em mediação de conflito”. Mediação de conflitos              
é uma expressão que vem sendo amplamente empregada no campo da administração urbana             
e que a política de “pacificação” utiliza. Os policiais das UPP seriam aptos à mediação de                
conflitos, que na prática significa que (nessas favelas) estão habilitados a intervir nas tramas              
que envolvem as relações sociais dos moradores. O evento de divulgação e projeção dos              
“avanços inquestionáveis” alcançados pela Mediação de conflitos do programa UPP, contou           
com pesquisadores e organizações da sociedade civil, antes críticos, mas que ultimamente têm             
saído em defesa das UPP e ratificado supostos “avanços” representados por essa política. A              
citação utilizada pode ser acessada na ata da reunião do Consperj realizada em 21 de               
novembro de 2014. Disponível em:     
http://www.consperj.rj.gov.br/uploads/arquivos/memoria_da_14%C2%AA_reuniAo_ordinAria_do
_consperj_21_10_14.pdf  
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Em 2010 uma nova operação militar no conjunto de favelas do Alemão            

seria utilizada como marco histórico: “O dia D de combate às drogas no Rio de               

Janeiro”, nas palavras do então governador Sérgio Cabral. Na segunda quinzena           

de novembro de 2010 a cidade do Rio de Janeiro esteve sob tensão de uma               

onda de violência, que segundo Alves (2011), seria resultado da reconfiguração           

geopolítica do crime na cidade. Mas obviamente essas redefinições envolvendo          

disputa de território foram encobertas pelo discurso do governo, que          

imediatamente reverteu a situação ao seu favor, alegando que os traficantes           

teriam se unido contra a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora. Com o             

apoio maciço da mídia empresarial o governo lançou a justificativa mais           

oportuna: o “crime organizado” estaria protestando contra o bom trabalho que           

vinha sendo feito pelas forças policiais, seria uma tentativa de desestabilizar as            

UPP. Desresponsabilizando e blindando o governo de qualquer crítica que          

pudesse questionar a legitimidade e eficiência da UPP, a população era           

preparada para aplaudir as duras medidas que seriam tomadas a partir dali .  108

No dia 25 de novembro de 2010 foi realizada uma operação de guerra             

com “requintes de espetáculo épico sobre as lentes de TV e nas páginas dos              

jornais” (MALAGUITI BATISTA, 2011). A operação de “retomada do território”          

contou com as forças policiais e Forças Armadas - 3.500 homens, 26 blindados e              

7 helicópteros - que invadiram a Vila Cruzeiro, levando centenas de “traficantes”            

a fugir pela mata em direção ao Complexo do Alemão. A forte imagem dos              

“fugitivos” foi transmitida ao vivo, com requintes cinematográficos, por vários          

canais de televisão e rodou o mundo .  109

 
108 Na versão impressa do Jornal  Extra de  23 de novembro de 2010,  dizia a manchete:                
“Chefões do tráfico aterrorizam o Rio em protestos contra UPPs”. No dia seguinte: “Duas              
facções que guerreavam pelo controle das favelas do Rio (e) se uniram para impedir a               
pacificação de mais favelas” estariam por trás dos recentes atentados. E z dá voz ao secretário                
José Mariano Beltrame que garante: “quem atrapalhar o trabalho da polícia será atropelado”.             
Jornal Extra, Rio de Janeiro, 24 de nov. de 2010. 

109 A ocasião ganhou destaque na mídia internacional. No jornal espanhol  El País a manchete              
era: “Rio leva tanques para as favelas em uma batalha decisiva contra o narcotráfico; O jornal                
inglês,  The Guardian, contou que as mortes foram geradas por “prolongados combates            
armados entre a polícia e traficantes de drogas, durante uma série de ações, incluindo uma               
favela que serve de quartel general para a maior quadrilha de traficantes da cidade”; O               
francês  Le Monde destaca na capa de sua edição eletrônica a invasão de tanques na favela               
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Com essa e muitas outras coberturas a mídia empresarial foi aliada           

fundamental. Cumpriu com a função de sustentar ideologicamente as ações do           

Estado, criando um simulacro em torno da política de “pacificação”. Como           

analisa Oliveira (2013), o ideário da “pacificação” está no campo da           

representação, da imaginação e da irrealidade. “Por exemplo: parte constitutiva          

da implantação das Unidades de Policia Pacificadora (UPP) é a imagem de UPP,             

a marca UPP, a ideia de que usar a polícia para ‘combater o crime’ é fazer algo                 

inteiramente novo” (OLIVEIRA, 2013, p. 26).  

Sob as lentes das câmeras o aparato repressivo do Estado foi           

transformado em propaganda de eficiência. O descrédito das polícias e dos           

administradores foi revertido em imagem de ação eficaz. Os “especialistas” com           

seus  discursos competentes foram chamados a justificar a truculência como          

única forma de combater a violência e ate mesmo as “autoridades” foram à mídia              

defender e vangloriar essas ações . Parte significativa da população aderiu à           110

equivocada sensação de “finalmente a paz”. Em um nível satisfatório  o discurso            

conseguiu formar um consenso em torno dessa política altamente coercitiva .          111

Neste sentido, a política de “pacificação” agrega de maneira consistente duas           

formas de dominação de classe: a coerção e o consenso (GRAMSCI, 1979). 

Em grande parte a “pacificação” de algumas favelas, “tornou-se um          

consenso que unifica a política, as empresas de mídia, a Universidade, setores            

privados, produtores culturais e, é claro, a maioria dos moradores da cidade”            

(BARREIRA, 2014).  Com isso, o exercício da crítica a essa política, em muitos             

casos tem se limitado a apontar falhas e medidas de aprimoramento.  

Vila Cruzeiro. “Brasil: polícia enviou tanques à entrada de uma favela no Rio”; A estatal               
britânica  BBC destacou ao uso de veículos blindados da marinha nas operações policias em             
favelas cariocas para conter a “onda de violência”. 

110 Como ressalta Oliveira (2013, p. 27) essas Declarações Públicas, típicas do Ocidente             
Democrático contemporâneo, “são traço constitutivo do discurso emitido de um lugar de poder             
tão seguro e inexpugnável que não precisa mais se preocupar em mentir, já que tem controle                
direto sobre aqueles que escutam os informes”. 

111 A própria origem da palavra pacificação tem um sentido genocida na história do Brasil. Essa                
expressão militar equivalente a “dominação de território” foi empregada por Duque de Caxias             
ao perseguir e massacrar os movimentos sociais do século XIX (MALAGUTI BATISTA, 2011). 
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Determinados pesquisadores ignoram aspectos estruturantes e os       

interesses que estão por trás dessa política, ocultando as finalidades e os            

impactos sobre o cotidiano. Por esse caminho os equívocos são evidentes:           

alguns intelectuais comparam a UPP com o policiamento comunitário, aderindo          

ao discurso de que o grande problema é o despreparo dos policiais .            112

Argumento que alimenta o velho mito da “banda podre” pelo qual os problemas             

da polícia seriam derivados da corrupção praticada por alguns “maus policiais”           

que degeneram a instituição. Oculta-se com isso a estruturação hierárquica,          

autoritária e altamente corruptível sobre a qual os policiais estão submetidos.           

Essas práticas são apontadas como fatos isolados e decorrentes de desvios           

morais (BATISTA, 2002) ou, como têm colocado o Secretário se segurança           

pública José Mariano Beltrame, trata-se de um “problema de caráter” . 113

Outro aspecto que coloca essa política na “ordem do dia” e impõe uma              

continuada elaboração crítica a respeito, é que o governo e a Secretaria de             

Segurança Pública passaram a ampliar e readequar suas estratégias         

ideológicas para dialogar com as críticas e evidências que foram surgindo.           

Inclusive se apoderando e distorcendo propostas apresentadas por setores         

progressistas. Em uma reunião do Consperj em 2014, o Comandante geral das            

UPP a época, Coronel Frederico Caldas, chegou a afirmar que a secretaria            

estaria dando continuidade ao projeto de policiamento comunitário pautado na          

promoção dos direitos humanos iniciado por Brizola e Cerqueira na década de            

112 O argumento de “despreparo para desenvolver policiamento comunitário”, oculta que na            
verdade as forças de “pacificação” são preparadas para exercer o domínio e a coerção. Tanto               
que muitos do militares envolvidos nas “forças de pacificação” estiveram na “missão de paz” da               
ONU no Haiti. Na ocupação do Conjunto de favelas do Alemão em 2010, 60% do militares                
envolvidos integrado às tropas brasileiras no Haiti. Disponível em:         
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/11/maioria-dos-militares-no-alemao-estiveram-no-haiti.ht
ml . A ocupação das forças armadas no Conjunto de favelas da Maré, em 15 meses contou com                 
efetivo de 23,5 mil militares, o que equivale a “85% de todos os profissionais do Exército,                
Marinha e Aeronáutica que integraram a missão de paz no Haiti (27,7mil), de 2004 a 2015”.                
Disponível em:  
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,ocupacao-das-forcas-armadas-na-mare-termi
na-apos-usar-85-do-efetivo-militar-do-haiti,1713771 . 

113Em diversos pronunciamentos e entrevistas o Secretário José Mariano Beltrame tem feito            
uso da expressão “problema de caráter” para justificar os crimes cometidos por policiais. O que               
retira dele e das “forças de segurança pública”, toda a responsabilidade sobre as violências              
policiais e oculta o essencial: o genocídio da juventude negra e periférica é uma política de                
Estado.  
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1980. O site da Secretaria de Segurança Púbica modificou sua caracterização           

sobre as UPP, os pronunciamentos públicos de seus representantes foram          

adaptados. No lugar da brutalidade declarada agora se sugere que a           

“pacificação” é uma política de Segurança Pública que “ainda tem problemas”,           

mas responde aos anseios da população e se compromete fundamentalmente          

com os direitos humanos . 114

Em meio a tantos enfoques os mais diretamente atingidos – os moradores            

das favelas ocupadas – também possuem as mais variadas opiniões a           

respeito. Acreditamos que a construção de imagens que forjam a dita           

“pacificação” interfere na forma como a população - inclusive dessas áreas -            

lida, enxerga e atua sobre esse processo.  

Do ponto de vista de nossa pesquisa, a implementação das Unidades de            

Polícia Pacificadora, como um aprimoramento da lógica de vigilância e          

controle, representam uma nova forma de dominar e exercer poder sobre           

determinados contingentes da classe trabalhadora. Contudo, a política de         

“pacificação” é acima de tudo uma estratégia de valorização do espaço urbano            

e, por isso tem sido um elemento central à construção da imagem e             

materialidade da cidade empreendedora.  As Unidades de Polícia Pacificadora         

(UPP) institucionalizam uma “gestão” policial dos territórios. Uma “regulação         

114Apesar de bem preparado, eventualmente, esse discurso vazio expõe sua fragilidade. Nessa            
mesma reunião o Coronel Frederico deixou escapar: “nós não estamos mudando a estratégia,             
nós estamos mudando o conceito”. Isso sim é bem verdadeiro, pois as estratégias, as condutas               
policiais não mudaram em nada, como bem fica claro em outra fala do coronel: “existe uma                
cumplicidade entre os moradores e os traficantes”. Seus termos revelam a verdadeira ótica             
policial de que todos os moradores são cúmplices do tráfico de drogas. Ao ser questionado               
sobre a polícia fazer uso de ações truculentas em detrimento de ações de inteligência              
investigativa comprova-se que a atuação policial continua sendo pautadas na lógica de            
suspeição generalizada que culmina em abordagens e ações violentas que criminalizam toda a             
população favelada e violam os direitos fundamentais dessa população. O Comandante afirma            
que o trabalho da polícia vem sendo muito prejudicado, pois em cada beco teriam sempre “um                
idoso ou uma jovem enviando um WhatsApp para os traficantes” avisando que estão em ronda.               
Os conteúdos e falas citados referem-se a reunião Ordinária do Consperj, realizada em 30 de               
setembro de 2014, a qual participamos como conselheira do CRESS-RJ, registrando as falas.             
O conteúdo encontra-se disponível na ata da reunião que é disponibilizada no site do conselho.               
Disponível em:  
http://www.consperj.rj.gov.br/uploads/arquivos/memoria_da_13%C2%AA_reuniAo_ordinAria_do
_consperj_30_09_14.pdf  
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armada de determinados territórios considerados estratégicos para realização        

desse modelo empresarial de cidade” (BRITO, 2013, p. 99).  

Essa “gestão” condensa política de segurança pública (em perspectiva militarizada) e           
política de intervenção urbana. As UPPs consagram o        
paradigma da “segurança como porta de entrada da cidadania”,         
conferindo não só sustentação, mas também e especialmente o         
acirramento da “cidadania”. É a “polícia como agente de         
transformação social”[..] Entretanto, as UPPs veiculam não só        
um padrão de segurança pública, mas também uma proposta         
de intervenção urbana, em um contexto de crise urbana ou de           
crise de “planejamento urbano” (uma das determinações da        
crise estrutural do capital), no qual o “planejamento”, na         
verdade, converteu-se em “planejamento” de uma      
“cidade-empresa” – uma cidade não apenas voltada para os         
grandes negócios empresariais, como também administrada      
propriamente como uma grande empresa. Neste cenário,       
sobressai o papel dos megaeventos esportivos e culturais,        
sorvedouros sequiosos de recursos públicos e baluartes do        
empresariamento urbano em voga (BRITO, 2013, p. 81).  

Concordando com Barreira (2014) c onsideramos a UPP uma  face         

policial-militar do  empreendedorismo urbano e, portanto, uma estratégia        

fundamental do projeto de cidade como negócio . A crescente degradação          115

das condições de vida na cidade colocam ao projeto de reestruturação urbana            

a tarefa de afastar dos centros de circulação de riqueza a pobreza e o crime               

violento. Afinal, “a ideia de renovação urbana traz com ela o ideal estetizador e              

pressupõe um conjunto de operações para produzir efeitos simbólicos que          

contribuam para a afluência de consumidores e investidores” (BARREIRA,         

2008, p. 14). Se a segurança pública foi o grande mote de desvalorização             

imobiliária e depreciação da cidade, a militarização do espaço urbano tem sido            

componente fundamental da “renovação urbana” e na conformação do Rio          

enquanto “marca”.  

“as UPPs participam ativamente na consolidação de um novo modelo de cidade           
empreendedora. Isso acontece em função da escolha das        
áreas privilegiadas, que devem se tornar mais seguras para o          
conjunto de investimentos e na produção de novas        
segregações socioespaciais pois, juntamente com as UPPs –        
e, em parte, através delas –, a política de remoções tem          

115 Conforme Barreira (2014),  “falamos em estratégias, pensamos no uso do domínio político do              
espaço, algo que requer manobras de guerra para alcançar objetivos – especialmente            
econômicos -, à sombra das quais são produzidos os mais variados discursos sobre o território”               
(BARREIRA, 2014). 
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ganhado novo fôlego. Por sua vez, a valorização imobiliária         
decorrente não só das ocupações, mas do conjunto de         
transformações urbanas atuais, não deve ser considerada um        
simples epifenômeno. Através de inúmeras declarações      
oficiais, podemos constatar que as áreas ocupadas são        
escolhidas também em virtude das possibilidades de       
valorização patrimonial” [grifos do autor] (BARREIRA, 2014)      116

. 117

A distribuição geográfica de instalação das UPP auxilia na compreensão de           

sua função na reestruturação urbana em curso. Primeiro porque não se tratam            

das regiões com os maiores índices de violência – o que em tese uma política de                

Segurança Pública deveria priorizar -, mas sim algumas regiões estratégicas: as           

favelas localizadas em importantes vias de acesso e circulação da cidade; e as             

favelas localizadas nas áreas que despontam como de interesse do mercado           

imobiliário, da indústria de turismo e das Parcerias Público Privadas. 

As UPPs não podem se generalizar porque só são possíveis onde existe um nítido              
contraste entre a favela e a cidade formal, o que elucida a            
escolha das áreas centrais e dos bairros das camadas mais          
abastadas (além das principais vias de acesso e circulação da          
cidade) em detrimento das áreas periféricas, que contam com         
os maiores índices de violência” (BARREIRA, 2014). 

 

Essa política passa ao largo de eliminar das favelas o varejo de drogas             

ilícitas. Pelo contrário, o que se tem é o espraiamento do tráfico e a              

reconfiguração da forma de operar. Em algumas favelas, como no Vidigal, a            

militarização requereu uma maior discrição desse comércio, que passou a          

funcionar de forma mais velada e menos armada, o que significa pontos de             

venda mais discretos e menor ostentação de armamentos pesados. Em          

contrapartida novas fronteiras foram instituídas através da criação de novos          

116 Marcos Barreira, “Para além da ocupação de territórios: notas sobre o discurso da              
pacificação e seus críticos”, publicado no blog da Boitempo, 2014. Disponível em:            
http://blogdaboitempo.com.br/2014/06/23/para-alem-da-ocupacao-do-territorio-notas-sobre-o-di
scurso-da-pacificacao-e-seus-criticos/  

117 Marcos Barreira, “Para além da ocupação de territórios: notas sobre o discurso da              
pacificação e seus críticos”, publicado no blog da Boitempo, 2014. Disponível em:            
http://blogdaboitempo.com.br/2014/06/23/para-alem-da-ocupacao-do-territorio-notas-sobre-o-di
scurso-da-pacificacao-e-seus-criticos/  
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pontos de venda no “asfalto”. No caso do Vidigal, atualmente as chamadas            

“bocas de fumo” estão localizadas em áreas de difícil acesso e pouca            

visibilidade, porém a Prainha do Vidigal ganhou um posto de vendas 24 horas.             

Sobre isso um dos entrevistados (3) afirma:  “Está tudo velado, mas está tudo             

aí”.  Mas adverte que as coisas podem mudar ou talvez já estejam mudando: 

(Morador 3) A geografia do local, o Vidigal é muito próximo do Leblon, Ipanema, São               
Conrado. No Vidigal a UPP funcionou, de uma forma ou de           
outra, controlou mais a criminalidade. Mas favela é favela, do          
nada pode acontecer um tiroteio, morrer três ou quatro. A UPP           
seria um projeto e tanto se ela realmente viesse com a questão            
social, que o governo do estado não entra. Porque a UPP           
quando chegou veio com a promessa de melhoria em todos os           
sentidos de saneamento, saúde, educação, de lazer. Ai ela vem          
se estabelece e coloca o aparato do estado. Para quem está na            
ilegalidade, está traficando, fazendo merda, está observando o        
poder público. Depois o medo vai sumindo e eles começam a           
ganhar força de novo. 

 

Outro aspecto da reconfiguração do varejo de drogas é a possível           

“migração” das facções para outras cidades da Região Metropolitana,         

principalmente para Niterói, São Gonçalo e cidades da Baixada Fluminense.          

Cabe ressaltar que essas cidades sempre tiveram favelas territorializadas pelo          

varejo de drogas, no entanto, isso se intensifica e alcanças espaços populares            

que não contavam com a presença de bandos armados. 

Poderíamos chamar de avanços o fato dos territórios “pacificados” não          

contarem mais com a ostentação de armas pelo varejo de drogas. Afinal é             

inegável que a diminuição dos confrontos armados – e no caso do Vidigal a              

ausência desses confrontos – representa um avanço. Assim como o principal           

argumento de defesa das UPP, o fato delas diminuírem o número de crimes             

violentos, tem uma base material na realidade. Porém, os dados vêm sendo            

sistematicamente manipulados pela Secretaria de Segurança Púbica e, em         

contra partida à diminuição de homicídio, é possível observar o aumento de            

registro de desaparecimentos e outros tipos de crime.  

Em uma reunião promovida pela associação de moradores do Vidigal          

tivemos a oportunidade de presenciar os moradores se queixando ao Delegado           

da 15°DP (que cobre a região) pelo aumento do  registro de crimes como furto à               
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residência, violência doméstica e exploração sexual de crianças e adolescentes.          

O Delegado respondeu afirmando que realmente o número de registros de furto            

à residência cresceu de forma exponencial, mas que, no entanto, isso se daria             

ao fato dos moradores terem o hábito de deixar suas casas abertas, já que              

historicamente se sentiam “protegidos pelo tráfico”.  

Na mesma reunião foi possível constatar que em áreas de menor           

visibilidade, onde não circulam turistas, os policiais agem de forma truculenta,           

cerceando e reprimindo os moradores. Foram relatadas situações em que os           

policiais da UPP fizeram uso de gás de pimenta para atacar moradores que             

frequentavam um bar conhecido da favela. Cabe ressaltar que, diferente dos -            

cada vez mais frequentes - bares voltados para turistas e moradores de alta             

renda, o bar que sofreu esse ataque policial é genuinamente frequentado pelos            

moradores mais antigos. Além disso, mulheres denunciaram revistas vexatórias         

executadas por policiais homens e os adolescentes se queixaram da lógica de            

suspeição generalizada que se materializa em abordagens violentas. 

Também é importante advertir que as UPP reproduzem práticas ilícitas:          

comuns às milícias, como a exploração econômica de alguns serviços. No           

Vidigal, policiais recebem propinas sobre a prestação de serviços de          

distribuição de gás, internet e mototaxi; e comuns às facções do varejo de             

drogas, como as formas de punição e tortura. No Vidigal, policiais da UPP, ao              

apreender duas adolescentes em suposto envolvimento com a comercialização         

de drogas, chegaram ao cúmulo de raspar os cabelos das jovens – prática que              

é frequentemente empregada pelos “tribunais do tráfico”. 

O que nos leva a concluir que, apesar da ausência de “traficantes”            

ostentando armas, a população continua convivendo com armas e sofrendo          

brutalidades. O que se estabelece é o monopólio da violência pelo Estado, que             

mantém a população quase que refém (MALAGUTI BATISTA, 2011). A suposta           

paz instaurada pelas UPP é “armada” em duplo sentido da palavra. Armada no             

sentido de ser executada através da substituição do poder bélico do tráfico pelo             
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poder bélico do Estado e armada para forjar a imagem da cidade. Um dos              

entrevistados faz uma análise neste sentido: 

(Morador 5) Hoje em dia o tráfico ainda está em qualquer favela do Rio de Janeiro,                
esse negócio de UPP é um programa que... Talvez no Vidigal           
deu certo, porque é um morro que tem visibilidade, na Zona           
Sul. Não sei se vai continuar, acredito que um dos morros que            
vão ficar com esse programa são os daqui da área turística do            
Rio de Janeiro, nas favelas da Zona Sul. Talvez fique, mas a            
gente vê que o programa UPP está em decadência,         
literalmente ladeira a baixo. Nenhuma política de segurança        
pública vai parar o tráfico. O tráfico de drogas pode não estar            
aqui na sua porta hoje, mas está na praia, está na faculdade,            
está no shopping está na boate. A repressão não é o caminho            
para conter o tráfico de drogas, o caminho é outro, do meu            
ponto de vista. Muito menos a militarização, porque as armas a           
gente continua vendo, só que agora estão na mão dos policiais.           
Eles dizem “vamos tirar as armas do morro”. Não! Tiraram os           
personagens, as armas continuam. Eu acordo de amanhã e         
encontro com fuzil na minha porta, só que agora o cara está            
fardado. 

Compete esclarecer que apesar dos casos de violência policial narrados,          

em comparação a outras favelas “pacificadas”, no Vidigal a regulação armada           

transcorre sem confrontos e com menos registros de violência policial. Duas           

coisas nos ajudaram a constatar isso.  

Primeiro a constância com que assistimos as perversidades da polícia em           

outras favelas. Todos os dias a periferia sangra e a periferia grita! São dezenas              

de casos, muitos televisionados, compartilhados, porém, seguem acontecendo        

sem mobilizar, comover ou sensibilizar grande parte da sociedade civil. Como           

adverte Debord (1997, p. 114) “o emprego generalizado de aparelhos receptores           

da mensagem espetacular faz com que esse isolamento [ indivíduos isolados em           

conjunto ] seja povoado pelas imagens dominantes, imagens que adquirem sua          

plena força por causa desse isolamento”. 

 Quando questionados sobre como é hoje com a UPP, os moradores           

entrevistados avaliam que no Vidigal a relação com a polícia mudou e os             

policiais da UPP atuam de forma bastante distinta de outras favelas.  

(Morador 1) Hoje está pacificado, então a criança de hoje já           
acostumou ver a polícia, nós na infância a gente tinha pavor da            
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polícia não que a polícia ia fazer mal a gente não, mas polícia             
no morro era troca de tiro. 

(Morador 3) Depois da entrada da UPP, dessa política de          
pacificação, houve uma aproximação sim do cidadão, da        
comunidade com a polícia e até a desmistificação de achar que           
os caras eram uns monstros. Muitas vezes eu converso com          
eles e eles comentam isso comigo: “pô cara, a comunidade do           
Vidigal é diferente, não tem como chegar aqui e botar um ritmo            
muito agressivo porque o pessoal tem conhecimento dos        
direitos”. 

(Morador 1) Aqui as crianças já estão se acostumando com          
eles [policiais] já. Mas você vai pra um jacarezinho da vida... 

(Morador 3) É diferente, eles chegam lá arrebentando tudo,         
eles explodem crianças lá. Aqui já é diferente. 

(Morador 5) Nesse período de pacificação o Vidigal não é um           
morro de ter troca de tiro, troca de tiro com a UPP [...] Não sei               
porque essa diferença com outras favelas, mas a gente vê que           
em outras favelas a população mesmo é radical, joga pedras          
nos policiais, cospe. Por sua vez também deve ter seus          
motivos, porque a truculência dos policiais onde não está         
sendo visto é maior. Imagine um cara lá no Complexo do           
Alemão onde não tem visibilidade nenhuma, dentro de um         
beco. Se aqui a gente ainda sofre alguma repressão imagine lá. 

 

 Sobre a mesma temática os moradores da entrevista em grupo          

prosseguem desenvolvendo uma análise profunda. Questionam e avaliam a         

funcionalidade e o  modos operante da polícia e analisam o quanto as favelas             

tem sido funcionais em oferecer mão de obra:  

(Morador 1) E aqui no Vidigal eles [policiais] mesmos, com o           
tempo foram vendo que não tem muito agressão a eles, mas no            
começo aqui eles tratavam todo mundo como traficante. 

(Morador 3) Não deveria ser assim. O policial deveria ter uma           
formação diferente porque a polícia militar que nós temos hoje          
é resquício de navio negreiro, é resquício de ditadura. A polícia           
não tinha que ser nem militar. A segurança pública deveria ter           
uma área dentro do governo pra especializar esse pessoal em          
alguma área com nível superior e com salário razoável,         
entendeu? Área de humanas, alguma coisa assim. Se        
realmente não funciona essa questão da força policial e se          
entrasse o que seria mais fácil fazer que é entrar com o social,             
a comunidade hoje estaria vivendo uma lua de mel. 

(Morador 1) Mas não interessa pra eles. 

(Morador 3) Porque tudo é questão política. 
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(Morador 1) É muito mais fácil ter pessoas ignorantes, sem          
estudo. 

(Morador 2) É muito mais fácil para controlar. 
(Morador 1) E sempre tem alguma coisa pra te oferecer... 
 
(Morador 3) É isso que a gente vê, infelizmente eu não vejo            
perspectiva de melhora não. Agora, por outro lado também, a          
gente há de convir que morador de comunidade é muito          
trabalhador. Esse papo de quem mora em comunidade é         
atrelado a isso e aquilo isso é totalmente equivocado. Aqui 5 ou            
10 % é envolvido com o que é errado. 

(Morador 1) As pessoas falam que Vidigal, Rocinha, Cantagalo,         
Pavão/Pavãozinho tinha que tudo pra zona oeste pra baixada         
fluminense, se vai quem vai trabalhar pra eles? 

(Morador 3) é mão de obra. 

(Morador 1) O filho deles vai ser bombeiro igual o fulano? Pra            
salvar a vida dele ali na praia do Leblon? Tem que ter o pobre. 

 

Conforme analisa Barreira (2014) a política de “pacificação” foi pensada          

para “ evitar que a porção mais rentável da cidade seja afetada pela lógica da              

informalidade e pelos surtos de brutalidade que ocorrem nas periferias”. Neste           

sentido, sua implementação seguiu uma estratégia espacial que leva em          

consideração a localização e a função de cada favela no plano mais amplo de              

reestruturação da cidade. Ou seja, em cada localização o programa encontra           

uma razão de ser e uma forma de estar. Por isso, as operações foram              

pensadas desde o inicio considerando que para cada localização e função           

seria necessário uma forma específica de controle social armado. O autor           

(Idem) oferece uma análise que considera a existência de pelo menos três            

tipos de UPP.  

Poderíamos dividi-las [as UPPs] de forma quase típico-ideal em: vitrines da política            
estadual, contextos de conflito permanente e modelos de        
intervenção mínima. Como disse o secretário de Segurança,        
José Mariano Beltrame, “cada caso é um caso, assim como          
cada uma das 28 UPPs [em 2012] do Rio nos apresentou           
desafios variados e bem diferentes”. O que à primeira vista          
parece um bom aprendizado, pode ser visto, de outro ângulo,          
como a concepção que orienta desde o início as operações.          
Aproximam-se do primeiro caso as favelas pequenas em        
áreas valorizadas e sem “conflagração” ; do segundo, áreas        
de ocupação progressiva, nas quais grandes contingentes       
policiais precisam disputar o território com facções ali        
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estabelecidas; o terceiro modelo, mais simples que os        
anteriores, ajuda a explicar a presença do aparato repressivo         
em favelas que não contam com as “ações sociais” mobilizadas          
em outras situações . Nas pequenas favelas situadas na zona         
sul é possível observar uma atuação concentrada do        
governo estadual, da administração local (UPP Social), de        
empresas e organizações não governamentais. Esse      
conjunto de ingerências contribui para a mudança do perfil         
socioeconômico das favelas e cria uma aparência de        
tranquilidade e conciliação considerada positiva pelas      
empresas de mídia com interesses em empreendimentos       
locais, além de ajudar a fortalecer, entre os moradores das          
favelas, o consenso em torno das UPPs  (BARREIRA, 2014). 

 

 Com um efetivo inicial de 246 policiais e três pequenas bases, a UPP do              

Vidigal se aproxima do primeiro caso apontado pelo autor (Idem) . Trata-se de            118

uma “pacificação” menos ostensiva, acompanhada da entrada de        

empreendimentos e iniciativas de “ação social”. Conforme assinalamos, o Vidigal          

já atraía investidores, moradores de alta renda e projetos variados. No entanto a             

implementação de uma UPP impulsionou significativamente esse processo,        

determinando muitas mudanças e afetado diretamente o cotidiano dos         

moradores. O que será aprofundado no próximo item.  

Contudo, o controle autoritário das áreas pobres, por meio da instalação            

das Unidades de Polícia Pacificadora  não é uma ação coercitiva isolada.           

118  Em dezembro de 2012 o Comandante da UPP Vidigal comunicou a Associação de              
moradores que o único espaço de esporte e lazer do morro, o Campinho do Vidigal, seria                
demolido para dar lugar a uma sede da UPP. A Associação incitava uma mobilização contra a a                 
derrubada quando na manhã de 13 de dezembro de 2013 a favela foi surpreendida com a                
presença de uma retroescavadeira. “Sem mandado, sem comunicação prévia e sem a            
presença do Capitão ou do Tenente, lá estavam funcionários da Prefeitura e diversos policiais,              
para realizarem o triste trabalho de botar no chão o antigo campinho, onde boa parte dos                
“crias” do morro cresceu jogando bola. [...]  Aos poucos, moradores foram se aproximando. A               
máquina estava parada e o clima tranquilo. Em contato com agentes da Prefeitura, a              
Associação havia conseguido frear a demolição. Mesmo assim, moradores e muitas crianças            
foram se aproximando. A ideia era que elas começassem a jogar bola na quadra, evitando               
assim a entrada do trator. [...] O trator foi ligado e ao mesmo tempo, o desespero dos que lá                   
estavam. As mães tiraram as crianças, com medo. [...] Prefeitura chamou os policiais para              
avisar que a demolição havia sido embargada. A UPP do Vidigal se desculpou com a AMVV e                 
pediu que os moradores não publicassem nada, o que não foi aceito. Imediatamente, fotos e               
um vídeo foram postados na Internet, e uma grande onda de solidariedade se formou. Matéria               
“A derrubada do campinho do Vidigal”, publicada em 21/12/2012, no site Rio on Watch.              
Disponível em:  http://rioonwatch.org.br/?p=4641  . 
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Outras formas de militarização e regulação armada foram sendo adaptadas          

para os distintos territórios da cidade e diferentes esferas de vida social.  

O fato é que o Rio de Janeiro apresenta várias semelhanças com outras áreas              
urbanas saturadas de conflitos armados [...]. Além disso, é um          
significativo laboratório de regulação social armada, que abarca        
dimensões variadas e relacionadas entre si: a tendência da         
política de se converter em “política de segurança”, ou seja, de           
se referenciar progressivamente pelo vetor da “segurança”; a        
tendência do regime democrático de se reproduzir como        
“estado de exceção” (que inclui o “urbanismos de exceção”         
praticado no bojo dos megaeventos esportivos e culturais); a         
gestão policial/militar dos territórios; a  war on drugs [guerra às          
drogas] na esteira de um vasto entrelaçamento entre licitude e          
ilicitude que abarca o tráfico de armas (com participação de          
agentes do Estado); a atribuição do “poder de polícia” às          
Forças Armadas e a crescente intervenção destas em conflitos         
internos; o processo de militarização das polícias; a expansão         
das guardas municipais “policializadas” e organizadas em       
estrutura militar; a hipertrofia do mercado de segurança e da          
indústria do controle do crime ; a privatização da segurança e          
das intervenções vigilantes-repressivas-punitivas; a infiltração     
da “lógica da segurança” na sociedade civil; a avassaladora         
promoção e naturalização da experiência cultural da violência,        
entre outros (BRITO, VILLAR e BLANK, 2013, p. 217 e 218). 

 

O fenômeno das milícias é sem dúvida uma face importante desse           

processo. Essa forma de territorialização compreende um tipo de configuração          

de crime organizado que transcendeu a esfera policial no Estado do Rio de             

Janeiro, alcançando diferentes esferas institucionais do Estado brasileiro        

(Legislativo, Executivo e Judiciário). Usam do poder das armas e da penetração            

na estrutura do Estado e aproveitam-se da questão fundiária, da decadência de            

infraestrutura, da ausência de equipamentos e serviços públicos, da fragilidade          

habitacional e da seletividade de acesso a determinados serviços         

(especialmente gás, internet e TV a cabo). Como define Brito (2013) as milícias             

são prática de territorialização que se aproveitam das prerrogativas nocivas da           

relação entre a crise urbana, a do Estado e a da sociedade do trabalho, para               

explorar economicamente atividades que misturam licitudes e ilicitudes.  

Os agentes de segurança pública sempre operaram esquemas ilícitos         

tanto de prestação de serviços a comerciantes e empresários, quando de           
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extorsão e colaboração com as facções do tráfico. Mas conforme demonstrou o            

relatório da CPI instaurada para investigar essa atividade criminosa, a          

formação e expansão das milícias tem representado uma nova etapa de           

regulação autoritária de favelas e espaços populares.  

A ação ilegal das milícias passa, prioritariamente, por três eixos: controle de territórios             
exercidos por agentes públicos vinculados à áreas de        
segurança; extorsão direta de moradores por meio de oferta de          
diversos serviços; formação de braços políticos nas       
comunidades em que as milícias são mais fortes, com         
parlamentares eleitos como resultado da formação de redutos        
nesses espaços . 119

 

Apesar das importantes conclusões apresentadas pela CPI, as milícias          

têm sido tratadas pelo poder público como “mal menor”, preferível ao poder do             

tráfico e, portanto não foram tomadas medidas concretas para combater essa           

estrutura. O  modus operandi  das milícias é funcional ao projeto de cidade            

empresa, colaborando com o arranjo de preparação da cidade favorável à           

acumulação de capital (BRITO, 2013). Exemplo nítido da complementaridade         

entre milícia e UPP pode ser visto em uma reportagem publicada no site do              

Jornal  O Dia . Matéria, divulgada em 2013, expõe que a milícia teria criado “sua              

própria UPP na área da Praça Seca”.  

“ Uma casa em estilo colonial e sem grande luxo transformou-se na vitrine e centro da               
atenção de quem passa pela Rua Parintins, na Praça Seca.          
Nas cores azul e branca — bem semelhante às unidades da           
Polícia Militar —, o imóvel tem estampada na parede principal a           
curiosa e intrigante sigla: UPP.  Parece brincadeira, mas é         
verdade. A casa, da família do sargento da PM Ronald César           
Força, fica no coração da Favela da Chacrinha e é uma espécie            
de base informal da milícia comandada pelo grupo do ex-PM          
Luiz Monteiro Doem. Mais do que um deboche, o objetivo, ao           
criar a sede da ‘UPP da Milícia’, é mostrar às 13 comunidades            
do bairro que o grupo e a polícia bebem na mesma fonte de             

119Retirado do Relatório 2009- 2012 da CDDHC Alerj. Maiores informações sobre a            
estruturação deste tipo de máfia podem ser encontrados no Relatório Final da Comissão             
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ação de milícias no âmbito do Estado do Rio                
de Janeiro. Disponível em: http://www.marcelofreixo.com.br/site/upload/relatoriofinalportugues 
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modelo de policiamento, e a pacificação das favelas é o          
objetivo comum a ser alcançado”  . 120

 A despeito da onda punitiva e da militarização do espaço urbano terem se             

mostrado ineficazes no controle da criminalidade a “regulação armada da vida           

social do Rio de Janeiro” (BRITO, 2013, p. 109) tem se mostrado eficaz ao              

projeto de cidade como negócio. Apesar de estarmos assistindo ao desgaste e            

descrédito da política de “pacificação”, a reinterada noção de que a UPP seria             

uma política provisória e/ou de utilidade reservada à realização dos          

megaeventos, é uma visão restrita, se não, inteiramente equivocada. Pois          

desconsidera o papel fundamental que essa política desempenhou no quadro          

muito mais amplo de militarização do espaço urbano e de mercantilização da            

cidade. Afinal, os megaeventos são um meio, e não, um fim em si. São um fator                

impulsionador e justificador de uma reestruturação urbana muito mais complexa          

que permite mobilizar recursos financeiros e justificar processos de segregação. 

 

 

3.3 – Vidigal Vip S.A.: segregação e a mercantilização “pacificada”. 

 

 

O emprego da palavra “pacificada” nesse enunciado tem a intenção não           

apenas de remeter o impulso que a Unidade de Polícia Pacificadora introduziu            

ao processo em análise. Mas também de pontuar que apesar da história de             

resistência dessa favela, o atual processo de segregação e de mercantilização           

seguem seu curso sem grandes resistências. A coerção e o consenso           

assumem uma combinação eficiente e um tanto quando imprescindível. Apesar          

de não desempenhar a mesma forma de violência que as UPP têm            

representado em outras favelas, a regulação armada da vida social nesse           

território encara uma face violenta que é muito mais simbólica do que objetiva.             

120 Matéria: “Milícia tem a sua própria UPP na área da Praça Seca”. Disponível em:               
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-09-23/milicia-tem-a-sua-propria-upp-na-area-da-
praca-seca.html . 
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Neste caso, a perversidade está no apaziguamento instaurado não apenas          

pela ideologia da política de “pacificação”, mas também pelas diversas nuances           

do projeto político e ideológico do capitalismo em sua etapa neoliberal.  

Como vem analisando Smith (2007), as transformações políticas, sociais         

e culturais nas áreas centrais têm sido intensas e isso implica na reprodução             

da vida cotidiana. Todavia, essas mudanças estão associadas a um processo           

mais amplo de desenvolvimento de uma fronteira econômica. O capital não age            

sozinho e, portanto, na luta de classes pela apropriação do espaço urbano a             

violência de Estado cumpre um papel importante (DAVIS, 2006, p. 102). 

A Zona Sul guarda certa centralidade na cidade e o Vidigal é uma nova              

fronteira econômica na região, principalmente para o mercado imobiliário e          

para indústria do turismo. Neste sentido, a “pacificação” não é causadora do            

processo, mas sim facilitadora. Não é a UPP que gera interesses sobre o             

Vidigal, mas sim os interesses sobre o Vidigal que demandam do Estado            

políticas que valorizem o solo e favoreçam usos mais rentáveis. Afinal, novos            

usos dos solos precisam surgir para oportunizar novos ciclos de          

desenvolvimento (SMITH, 2007). 

Reinteramos em Harvey (2011) que a valorização de áreas estratégicas          

depende tanto de investimentos em infraestrutura local, quanto de         

investimentos que mudam as relações de espaço de forma a proporcionar           

novos usos e agregar valor a terra. As UPP não vieram acompanhadas de             

grandes investimentos em infraestrutura, mas têm sido bastante funcionais em:          

impor novos usos e acelerar a especulação da terra urbana.  

Como vem sendo demarcado nesse trabalho, na contemporaneidade o         

avanço do complexo imobiliário-financeiro adquiri centralidade na produção e         

reprodução do capital. Como aponta Rolnik (2015, p. 14), “a propriedade           

imobiliária (real estate) em geral e a habitação em particular configuram uma            

das novas e poderosas fronteiras da expansão do capital financeiro”. Apesar de            

tratar-se de um processo global, é nos lugares e na vida cotidiana das pessoas              

que esse processo incide. A disputa por territórios, a “guerra dos lugares” -             
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conforme Rolnik (2015) -, implica em questões materiais e transformações          

imateriais. Esse processo tem tido grandes desdobramentos no Vidigal e, por           

isso, buscamos analisar alguns aspectos que impulsionam as transformações         

em curso nesse território.  

Como procuramos demonstrar, desde muito o Vidigal é uma arena de           

conflitos pela apropriação e dominação do espaço. Os moradores         

protagonizaram vitórias importantes sobre os interesses econômicos, porém, a         

atualidade coloca novos agentes e ingredientes que acirram esse conflito.  

Se no período anterior o Rio de Janeiro foi marcado pela depreciação            

imobiliária, os mais recentes índices de variação dos preços de móveis revelam            

uma expressiva especulação imobiliária. A alta taxa de especulação dos          

imóveis antecede a instalação do Programa Unidades de Polícia Pacificadora,          

mas sem dúvida essa política impulsionou significativamente o aumento do          

valor dos imóveis. Os índices sobre a variação dos preços de apartamentos no             

Rio de Janeiro são ilustrativos. De acordo com o índice FipeZap , referente ao             121

período compreendido entre 2008 e 2013 os preços aumentaram 196,7% em           

toda a cidade e nas regiões cujas favelas receberam UPP os aumentos foram             

mais significativos.  

Completando o quadro, o aumento do valor dos imóveis em outras áreas            

da cidade faz com que segmentos que antes moravam em bairros da “cidade             

formal” passem apelar às favelas “pacificadas”, bem localizas, como alternativa          

de fuga dos preços exorbitantes praticados pelo mercado imobiliário. As favelas           

localizadas na Zona Sul: Rocinha, Dona Marta, Chapéu Mangueira/Babilônia,         

Pavão/Pavãozinho e Cantagalo, são todas palco de especulação imobiliária.         

Todavia, no Vidigal essa questão atinge contornos mais profundos. 

121 O Índice FipeZap de preços de Imóveis anunciados é um indicador com abrangência              
nacional que acompanha os preços de venda e locação de imóveis no Brasil. O índice é                
calculado com base nos anúncios publicados no site ZAP Imóveis e considera apenas os              
anúncios de apartamentos e leva em conta a localização (bairro), o número de dormitórios e a                
área útil. Disponível em:    
http://www.fipe.org.br/web/index.asp?aspx=/web/indices/FIPEZAP/index.aspx 
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O índice FipeZap aponta que nos últimos anos o Rio de Janeiro se             

manteve como a cidade com o metro quadrado mais caro do país, atualmente             

no valor de R$ 10.340. Na Zona Sul, um perímetro onde é praticado um padrão               

imobiliário de alto luxo, a especulação imobiliária disparou. Para se ter uma            

idéia, entre 2008 e 2016, o valor médio do metro quadrado no Leblon é de R$                

13.369 e em Ipanema R$ 12.859. Sendo que na Avenida Delfim Moreira (orla             

da praia do Leblon) o metro quadrado chegou a custar R$ 38.448, em 2014, e               

na Vieira Souto (orla da praia de Ipanema) R$ 36.731. Em meio ao padrão de               

imóveis de luxo do entorno, a favela do Vidigal - que fica na extensão dessas               

duas orlas – é uma nova fronteira do mercado imobiliário. O valor médio do              

metro quadrado está em R$ 9.034 e esteve mais elevado no período que             

antecedeu a Copa do Mundo. 

Em 2009 ganhou repercussão, no interior da favela e nos jornais, a            

notícia de que um investidor Alemão, Rolf Glaser, teria comprado 60 casas no             

Vidigal, onde pretendia executar um grande projeto para incluir a favela no            

roteiro turístico da cidade. Cabe notar que, quando o empresário começou a            

investir ainda não havia sido instalada uma UPP no Vidigal. Entretanto, o            

projeto já havia sido iniciado em 2008 no Morro Dona Marta e era             

propagandeado como uma política que se estenderia a outras favelas. Em           

matéria da revista  O Globo, de 25 de janeiro de 2009, o empreendimento era              

ideologicamente apresentado: 

Empresário alemão que já adquiriu 60 barracos no Vidigal pretende transformá-los em            
bares, restaurantes e até hotel de luxo. [...]  o alemão resolveu           
comprar a vista do Vidigal. Literalmente. Abocanhou as        
casas localizadas nos pontos de maior visual e pretende         
transformar a favela em um polo turístico. Em oito meses de           
negociações, assessorado por um guia local, Gerônimo Silva,        
da Gerônimo Tour, sujeito safo e amigo de todo mundo, ele           
comprou um belo casarão construído pelo advogado Técio Lins         
e Silva nos anos 80, onde está morando, na região conhecida           
como “cantão de cima”. E mais 60 barracos, além de terrenos           
vagos. A maioria dos imóveis fica no “Arvrão”, o topo do Vidigal,            
onde está a maior árvore da comunidade. Até agora o          
investimento girou em torno de R$ 1 milhão. E o alemão           
continua negociando para adquirir mais imóveis. Pelo jeito, Rolf         
nunca mais vai descer.  Está decidido a ocupar um território          
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belo e cheio de atrativos turísticos que empresário carioca         
nenhum ousou penetrar.  

— Entrei aqui pela primeira vez no início de 2007. Um amigo brasileiro me apresentou               
para as pessoas. Fiquei deslumbrado com a vista e com a           
energia. Voltei sozinho, peguei uma moto-táxi e saí procurando         
casas para comprar. As vielas me lembraram cidades na Grécia          
— conta.  

—  Eu já viajei e negociei em toda a África. Conheço realidades como a do               
Vidigal. Basta investimento social e estrutural para virar o         
jogo. 

— O Rolf percebeu o Vidigal. Ele sacou que aqui, além da vista, existe um manancial                 
humano enorme, com pessoas cheias de amor para dar e          
abandonadas pelo poder público.  A ideia dele é maravilhosa         
e certamente lucrativa: organizar o comércio, os serviços e         
utilizar o espaço. Ainda não posso dizer exatamente qual é o           
projeto. Uma obra como essa é orgânica — comenta Hélio          
Pellegrino, sentado na mureta do “Arvrão”, olhando o Rio de          
cima e já pensando em ele próprio investir R$ 30 mil num            
barraco nas alturas.  

—  Os ricos europeus estão famintos por uma golfada de calor humano, de             
solidariedade. E o Rolf sabe disso. Ele é um bilionário que se            
cansou de outros bilionários de nariz empinado, estressados.        
Vamos fazer mais ou menos o que foi feito em Positano, na            
Itália, um lugar com a mesma topografia do Vidigal e que           
também era ocupado por uma favela. Alguém chegou e         
começou. O Vidigal pode se tornar um exemplo de que é           
possível. Estou vibrando com esse projeto (O Globo – Revista,          
25/01/2009)  . 122

Rolf Glaser, que é um grande investidor - empresário fundador de uma            

das maiores casas de câmbio da Europa Central, a Exchanger AG Bertin -             

procurou manter uma imagem de “pioneiro”, bem intencionado, apaixonado         

pelo Vidigal, preocupado com as condições sociais do local. Mas a proporção e             

o arcabouço de seu projeto revela a afinidade do empresário com o avanço do              

complexo imobiliário-financeiro e da indústria do turismo. 

Para elaboração do projeto contratou Helio Peregrino – um arquiteto          

renomado - e seu escritório HGP Arquitetos Associados. Curiosamente o          

andamento do projeto encontrou barreiras por parte da prefeitura. Segundo a           

Secretaria Municipal de Urbanismo, as obras teriam sido embargadas por falta           

122 Matéria “Empresário alemão pretende transformar favela do Rio”. Disponível em:           
https://www.ufpe.br/dht/index.php?option=com_content&view=article&id=50:empresario-alemao
-pretende-transformar-favela-no-rio&catid=6&Itemid=12 
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de informações técnicas necessárias a qualquer empreendimento no Rio de          

Janeiro . Apesar dos embargos, os moradores contam que as obras nunca           123

pararam. Em outubro de 2009 os jornais noticiaram que o empresário alemão            

teria desistido do projeto . O que talvez não seja verdade já que em 2013 foi               124

inaugurado por Hélio Pellegrino o Hotel Boutique Mirante do Arvrão.  

A princípio o projeto envolvia a construção de um hotel de luxo, um             

restaurante, bares, casas de suco, cafés, uma galeria de arte, um pequeno            

Shopping de artesanatos e um museu histórico do Vidigal. Tudo bastante           

comum aos projetos de “revitalização” que promovem gentrificação e deslocam          

os moradores de longa data (HARVEY, 214, p. 195).  

Inclusive a retórica empregada é semelhante ao “discurso entusiástico         

que apresenta a gentrificação como uma ponta-de-lança de um renascimento          

urbano” (SMITH, 2007, p. 16). O investidor é apresentado como o “pioneiro”            

que ousou adentrar num território “esquecido”, “abandonado”. A ideia de          

“progresso” e “desenvolvimento” é reinventada para legitimar um processo de          

conquista. Contudo, como nos casos de gentrificação abordados por Smith          

(2007, p. 17) a imagem celebrada se apoia em mitos, mas também tem uma              

base material na realidade.  

Pouco após a instalação da UPP, os jornais anunciavam que os imóveis            

na Rocinha e no Vidigal batiam a cifra de um milhão. O período de              

desvalorização da área é resgatado como um passado que foi possível superar            

a partir da instalação da UPP e “grandes avanços” são proclamados. 

123 Para um dos arquitetos envolvidos no projeto, Maurício Duarte, tratava-se de falta de              
vontade política do prefeito Eduardo Paes. Em entrevista ao Estadão, Duarte afirma: “Para a              
elite que estragou a Barra da Tijuca com atrocidades arquitetônicas e agora vai estragar a zona                
portuária, Rolf Glaser não é interessante. O projeto dele não vai gerar impostos e nem pertence                
à corriola do prefeito", afirmou Duarte. Segundo ele, a prefeitura "gera dificuldades para vender              
facilidades" Matéria “Empresário desiste de projeto no Vidigal”. Disponível em:          
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,empresario-desiste-de-projeto-no-vidigal,457501 . 

124 Matéria “Alemão que comprou 37 imóveis no Vidigal desiste de projeto hoteleiro”. Disponível              
me: 
http://extra.globo.com/noticias/rio/alemao-que-comprou-37-imoveis-no-vidigal-desiste-de-projeto
-hoteleiro-190478.html  
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Terreno com 10 casas está a venda pelo valor impossível de ver antes da ocupação               
policial, que aqueceu o mercado imobiliário [...] O terreno de R$           
1 milhão no Vidigal, segundo os corretores da MS Imobiliária,          
pode render ainda mais. “O dono pensa em desmembrar as          
casas. Separadas, podem render o dobro”, avalia o corretor         
local, Jonas Barcellos (Site Jornal O Dia, 11/09/2011) . 125

Imóveis à venda no Vidigal chegam a custar mais de R$ 2,5 milhões. Três quartos,               
incluindo uma suíte, distribuídos em 120 metros quadrados de         
um prédio com playground. O valor? Quase R$ 1 milhão. Três           
quartos, dois banheiros e uma varanda de 112 metros         
quadrados. O preço? R$ 1,4 milhão. Tem até um bar, num           
terreno de 450 metros quadrados, com dois salões. Para         
adquiri-lo, é preciso pagar um pouco mais: R$ 2,5 milhões. A           
localização? O Vidigal. Esses são apenas três exemplos de        
imóveis localizados na comunidade da Zona Sul do Rio — onde           
a vista é deslumbrante —, que está a cada dia mais valorizada            
(Site do jornal Extra, 14/09/2014) . 126

A partir de então essas transações imobiliárias se tornaram cada vez mais            

frequentes e os grandes grupos do setor passaram a explorar o potencial            

imobiliário do Vidigal. O que pode ser constatado com uma breve pesquisa em             

sites de aluguel e compra de imóveis . 127

 

 

125 Para um dos arquitetos envolvidos no projeto, Maurício Duarte, tratava-se de falta de              
vontade política do prefeito Eduardo Paes. Em entrevista ao Estadão, Duarte afirma: “Para a              
elite que estragou a Barra da Tijuca com atrocidades arquitetônicas e agora vai estragar a zona                
portuária, Rolf Glaser não é interessante. O projeto dele não vai gerar impostos e nem pertence                
à corriola do prefeito", afirmou Duarte. Segundo ele, a prefeitura "gera dificuldades para vender              
facilidades" Matéria “Empresário desiste de projeto no Vidigal”. Disponível em:          
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,empresario-desiste-de-projeto-no-vidigal,457501 . 

126  Disponível em:   
http://extra.globo.com/casa/compra/imoveis-venda-no-vidigal-chegam-custar-mais-de-25-milhoe
s-13931145.html . 

127Disponível em:  http://www.zapimoveis.com.br/vidigal/ e    
http://www.vivareal.com.br/venda/rj/rio-de-janeiro/zona-sul/vidigal/ 
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Cabe ressaltar algumas das imobiliárias que aparecem nos anúncios.         

Através da natureza jurídica, dos históricos e transações recentes é possível           

reparar algumas feições de como opera no Rio de Janeiro o “complexo            

urbanístico, imobiliário e financeiro” (ROLNIK, 2015, p. 29). 

Para citar alguns exemplos: A Julio Bogoricin Imóveis Rio de Janeiro           

Ltda, foi fundada em 1956 e se tornou lidere de mercado da década de 1970.               

Atua nas áreas imobiliárias de: venda, administração/locação, corretora de         

seguros e agência de publicidade . Ou seja, trata-se de um “gigante” do            128

mercado imobiliário financeirizado, que explora várias etapas dos “negócios”         

128 Informações retiradas do site da Julio Bogoricin Imóveis Rio de Janeiro Ltda. Disponível em:               
http://juliobogoricin.com/institucional/breve-historico.php 
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imobiliários. Desde a publicidade que cria demandas de consumo até os           

seguros que envolvem diretamente os indivíduos e as famílias com a           

macroeconomia financeira. 

Outras duas imobiliárias que aparecem nos anúncio são: Lopes, que é a            

maior companhia do segmento imobiliário do país; e a Patrimóvel, que é a             

maior imobiliária do Rio de Janeiro . Apesar de a primeira empresa ser            129

controladora da segunda, desde 2007 estava em negociação a aquisição da           

Lopes Rio pela Patrimóvel. Em março de 2016 a transação de mercado foi             

consolidada e, com a fusão, o grupo passou de 50% para 70% do mercado no               

Rio . Para Rubens Vasconcelos que agora passa a presidir as “duas”           130

imobiliárias “O mercado vê nascer a AmBev do setor imobiliário. Já estava na             

hora das líderes nacionais se unirem para atender ainda melhor à crescente            

demanda” . Além de refletir o monopólio, a fusão ratifica a expansão do setor             131

de construção civil a partir da abertura do crédito imobiliário. Outro detalhe das             

entranhas desse “negócio” é que, as duas empresas se originaram do           

departamento de vendas da construtora Gafisa, que além de ser uma das            

maiores incorporadoras e construtoras do país, foi a primeira empresa do setor            

a ser listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque .  132

129 A Patrimóvel que é responsável pela venda de 80% dos imóveis novos na cidade, “ se                
transformou num case de sucesso, batendo sucessivos recordes de crescimento e velocidade            
de vendas, o que lhe rendeu uma indicação ao Guiness Book 2007 pela comercialização de               
mais 1.100 imóveis em só dia, da Vila PanAmericana. Agora, consolidando todo esse             
crescimento, a Patrimóvel atraiu a atenção de empresas lideres em outros estados, como a              
Lopes”. Matéria intitulada Patrimóvel e Lopes juntas. Disponível em:         
http://www.imoveislancamentos.com.br/patrimovel-e-lopes-juntas/ 

130 Matéria “Imobiliária Patrimóvel compra a Lopes por R$ 20 milhões”, publicada em 03 de               
março de 2016. Disponível em:     
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/imobiliaria-patrimovel-compra-lopes-rio-por-20-milh
oes-15739422  . 

131 Matéria “Patrimóvel e Lopes juntas”, publicada em 23 de setembro de 2008 no blog Imóveis                
lançamentos. Disponível em:  http://www.imoveislancamentos.com.br/patrimovel-e-lopes-juntas/ 

Informação retirada do site da Gafisa. Disponível em:         
http://www.gafisa.com.br/institucional/a-gafisa 

132 Informação retirada do site da Gafisa. Disponível em:         
http://www.gafisa.com.br/institucional/a-gafisa 
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Logo após a crise financeira do crédito subprime estourar nos Estados           

Unidos atingindo a economia mundial, a economia brasileira acelerou. O que,           

em parte, se realizou por meio dos programas de incentivo à construção civil e              

de subsídio ao financiamento imobiliário, mais especificamente, o Programa de          

Aceleração do Crescimento - PAC e o Minha Casa Minha Vida – MCMV. Essa              

política desenvolvimentista vinculada à produção do espaço urbano garantiu         

taxas de empregabilidade e produziu um número significativo de unidades          

habitacionais, porem elevou o preço dos imóveis .  133

No caso brasileiro, o aumento exponencial da disponibilidade de crédito – inclusive de             
crédito imobiliário, uma das medidas centrais do modelo        
econômico desenvolvimentista 0 incidiu de forma intensa sobre        
o preço dos imóveis. Isso se deu particularmente após 2009,          
quando já vigorava a crise financeira internacional detonada        
pela derrocada do crédito subprime no mercado hipotecário        
norte-americano. Nesse contexto, um programa de estímulo à        
produção de casas - o Minha Casa Minha Vida – lançou 100            
bilhões de reais em crédito imobiliário residencial em dois anos,          
articulado a um programa de subsídios para a compra de 1           
milhão de unidades residenciais produzidas pelo mercado       
privado. Essa mesma conjuntura coincide com a preparação de         
doze cidades brasileiras para recepcionar a Copa do Mundo de          
2014, e, no caso do Rio de Janeiro, também as Olimpíadas de            
2016, potencializando a expansão do complexo      
imobiliário-financeiro no Brasil e agudizando a financeirização       
da terra urbana e da moradia (ROLNIK, 2015, p. 279). 

A partir de 2015 os programas de incentivo à construção civil e subsídio             

ao financiamento imobiliário foram refreados e consequentemente o setor         

imobiliário começou a desacelerar. Porém, apesar da crise, com a alta da            

 

133 “ De acordo com levantamento global feito em 54 países pelo Banco de Compensações              
Internacionais (BID, na sigla em inglês), instituição que funciona como o banco central dos              
bancos centrais, a valorização imobiliária no Brasil foi de 121% nos cinco anos seguintes ao               
período pós-crise de 2008. Entre 2008 e 2011, a valorização anual ficou acima dos 20%”.               
Matéria “O auge e a queda do mercado imobiliário em uma década”, publicada em 01 de abril                 
de 2016, no site G1. Disponível em:       
http://g1.globo.com/especial-publicitario/zap/imoveis/noticia/2016/04/o-auge-e-queda-do-merca
do-imobiliario-em-uma-decada.html 
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cotação do dólar e do euro o mercado imobiliário de alto padrão “está no              

paraíso”. “Construtoras e incorporadoras que atendem a esse público        

desconhecem a palavra crise. Para elas, os imóveis de alto padrão estão no           

paraíso” . Em matéria sobre o mercado imobiliário de luxo, o corretor de            134

imóveis Fernando Brandão, comenta a estabilidade desse setor: 

— O mercado como um todo está bastante retraído, mas o setor de luxo é muito                
dinâmico. Nosso público é formado por empresários de alto         
nível e grandes nomes do meio artístico e cultural. E agora,           
com as altas do euro e do dólar, há alguns fundos imobiliários            
focados nesse tipo de investimento, principalmente para       
locação — diz. 

 

Embora o mercado imobiliário de alto padrão declare não haver crise no            

setor é necessário ponderar uma contradição, o capital produtor do espaço           

criou um entrave a sua expansão: a escassez de terrenos nos bairros mais             

valorizados, a raridade do espaço (CARLOS, 2015).  

O movimento do capital, ao realizar-se através da produção material da cidade,            
produziu o seu contrário. O espaço se torna raro no centro e            
suas vizinhanças [...] Essa situação obriga o estabelecimento        
de novas estratégias [...] A estratégia sinaliza também a         
eliminação das favelas que se encontram no meio do caminho,          
como consequência imediata do processo de valorização do        
solo urbano, iniciativa que se apoia do discurso de progresso          
(CARLOS, 2015, p. 55). 

Como o Vidigal está localizado na região mais explorada pelo setor de            

alto padrão, a favela se torna a fronteira viável de expansão deste setor e do               

mercado imobiliário em geral. Bem ao pé do morro na Avenida Niemeyer            

imóveis de luxo são anunciados: 

134  Matéria “Mercado de imóveis de alto padrão está no paraiso”, publicada em 23 de março de                 
2016. Disponível em:  http://www.cimentoitambe.com.br/imoveis-de-alto-padrao/  
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Em 2014 a imprensa nacional e internacional noticiou que pelo menos três            

celebridades mundialmente famosas teriam comprado imóveis no Vidigal.        

Segundo vários jornais a cantora Madona, o jogador de futebol David Beckham            

e o rapper Kany West seriam novos proprietários de imóveis na favela. Muito             

além dos três famosos, o Vidigal tem atraído diversos estrangeiros tanto para            

se hospedar, quanto para morar e investir. Mansões e grandes          

empreendimentos se multiplicam modificando o cenário e contrastando com a          

arquitetura local. 
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Obra de concreto armado na região conhecida como Arvrão. Foto de Ugo De Berti . 135

A Zona Sul também é o circuito preferencial do aluguel de imóveis para             

temporada, ramo de locação muito dinamizado pela agenda de megaeventos.          

A conjunção do aumento de aluguel para temporada e o turismo em favela tem              

colocado o Vidigal em posição de destaque nesse circuito. Consultando o site            

Zap Imóveis, verificamos que o Vidigal é a única favela da Zona Sul que              

aparece como opção de localização e a maioria dos anúncios são de imóveis             

para temporada. 

A produção do espaço turístico também é componente fundamental da          

reestruturação urbana no Rio de Janeiro e do processo de transformação do            

Vidigal. As atividades econômicas do turismo urbano despontam como mais          

uma fronteira da mercantilização do espaço (CARLOS; VOLOCHKO;        

ALVAREZ, 2015).  

O urbano como negócio reproduz, por meio da atividade do turismo, a “cidade dos              
negócios” como produto turístico – das feiras, compras,        
congressos etc. -, em que a produção do espaço turístico          
realiza-se como ponta de lança para a reprodução capitalista         
da cidade, sendo álibi para processos de       
renovação/revitalização urbana que inauguram novas     
possibilidades de acumulação por meio da      
destruição/reconstrução dos espaços urbanos, sobre tudo do       
centro, embora não exclusivamente. (CARLOS; VOLOCHKO;      
ALVAREZ, 2015, p. 10). 

Como analisa Soares (2015), desde a década de 1950 o turismo é pauta             

dos governantes, dos interesses econômicos e dos desejos dos         

trabalhadores/consumidores. Os processos de organização espacial para o        

turismo foram se tornando um meio de expansão capitalista e o Estado foi             

encarregado da tarefa de planejar e instalar o aparato necessário ao mercado            

de viagens e de lazer.  

135 A foto foi divulgada em 2015, mas atualmente essa obra já está bastante avançada e                
tampando a paisagem da imagem. Disponível em:       
https://medium.com/italia/vidigal-viaggio-nella-favela-pacificata-1d0ca27ab60e#.ajzidkovs 
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Conforme verificamos há muitas décadas os turistas, especialmente        

estrangeiros, têm frequentado o Vidigal. A política de “pacificação” com sua           

construção da “sensação de segurança” permitiu que esse mercado se          

apropriasse de maneira mais intensa. Inclusive, mesmo em meio ao crescente           

descrédito das UPPs, as agências de turismo exploram bastante a marca           

“pacificação”.  No site da UPP uma matéria conta que preços mais populares e             

atrações diferenciadas atraem hospedes para os hotéis e hostels das favelas           

do Vidigal e Morro da Babilônia.  

A taxa de ocupação de albergues localizados em comunidades com UPPs (Unidades            
de Polícia Pacificadora) para o carnaval se iguala e até supera           
a de outros hostels espalhados pelo Rio de Janeiro. No Morro           
da Babilônia, no Leme, Zona Sul do Rio, todos os quartos           
foram reservados e no Vidigal, também na Zona Sul, as          
reservas chegam a 95%. Os dados são da Associação de          
Cama e Café e Albergues do Estado do Rio de Janeiro (Accarj).            
A movimentação para as Olimpíadas, que acontecem em        
agosto deste ano, também já começou. No Vidigal House         
Hostel, 85% dos quartos já estão reservados, enquanto no         
Babilônia Rio Hostel, a ocupação atingiu 80%  .  136

Muitos viajantes de perfil mochileiro, que buscam hospedagem mais         

barata, encontram além das  marcas distintivas  do Vidigal (e outras favelas da            

Zona Sul) a melhor relação custo benefício. Com cada vez mais frequência, os             

chamados gringos vão chegando, gostando e se instalando em imóveis          

alugados e/ou comprados. Já os investidores passam a explorar o setor           

imobiliário e, principalmente, o setor de turismo. O que envolve a eclosão de             

bares, restaurantes, boates e variados tipos de hospedagem – sublocação de           

cômodos, albergues, hostels, hotéis de luxo etc. 

Os albergues e hostels são em maior quantidade e diversidade. Alguns           

são franquias de grandes redes do setor , outros são de iniciativa de            137

136  Matéria publicada no site da UPP em 01/02/206.  Disponível em:           
http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/hoteis-em-comunidades-com-u
pps-recebem-turistas/CPP 
 
137Agência Favela Experience que é uma grande rede do setor de hospedagem possui um              
hostel no Vidigal e outro na Rocinha. Mais informações estão disponíveis no site da Agência               
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“empresários visionários” e outros são empreendimentos fundados por antigos         

e novos moradores. Em meio aos diversos estabelecimentos de hospedagem          

no Vidigal um hotel se destaca: o Mirante do Arvrão. Segundos seus            

anunciantes, trata-se de um pequeno hotel boutique, com suítes panorâmicas,          

paredes de vidro e quartos decorados com obras de arte. As diárias do “Quarto              

Superior Deluxe” chegam à custa R$ 1.500 reais . 138

O potencial turístico do Vidigal está muito além do “Favela Tour”. O            

circuito de trilhas em morros do Rio de Janeiro vem sendo amplamente            

explorado como  marca distintiva da cidade. Juntamente com a trilha do Pão de             

Açúcar e a subida da Pedra da Gávea, o Vidigal aparece com destaque nos              

roteiros de trilhas. O único acesso ao pico do Morro Dois Irmãos fica na parte               

mais alta da favela. Sobre isso comenta um dos moradores entrevistados: 

(Morador 5) Descobriram uma coisa que era só nossa. A trilha para subir lá para o bico                 
da pedra. Só os moradores que sabiam... Chamávamos        
alguém conhecido para subir. Então descobriram e hoje é um          
dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro. Estão          
degradando. Sem perceber as coisas foram mudando. 

Neste contexto de mercantilização da favela os setores de alta renda do            

entorno, interagem cada vez mais com o Vidigal  transitando, consumindo e até            

morando nesse território. Porém, essa forma de interação não aproxima, tão           

pouco, estabelecem relações horizontais entre esses segmentos de classes.         

Os moradores da favela continuam sendo subalternizados e mesmo no interior           

da favela o acesso aos usos, bens e serviços (mesmo os de lazer e cultura)               

permanece extremamente desigual. Em reportagem do site  O Globo         

encontramos uma situação bastante emblemática dessa forma de interação.         

Com o título “Vidigal é cada vez mais cobiçado por estrangeiros e cariocas” a              

matéria narra: 

Favela Experience, que pode ser acessado em:       
http://www.favelaexperience.com/vidigal/www.favelaexperience.com/hostel 

138 Preço foi consultado em 30 de junho de 2016, no site da agência de reservas Expedia.                 
Disponível em:   https://www.expedia.com.br 
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Além de famosos, a favela encantou o administrador Felipe         
Cerqueira, morador do Leblon, que decidiu comprar quatro        
casas pequenas e transformá-las num imóvel só, de dois         
andares e 305 metros quadrados — mas não para se mudar           
para lá. 

— Passo parte da semana no Rio e o restante em São Paulo —              
conta. — Decidi construir a casa para receber os amigos de           
São Paulo quando eles vierem ao Rio.  Fiz questão de          
contratar apenas moradores do Vidigal para construir o        
imóvel . 139

 

Toda essa valorização imobiliária precisa ser analisada considerando que         

no interior das favelas existe um mercado imobiliário bastante particular.          

Apesar de se distinguir do mercado imobiliário “formal”, no interior das favelas            

foram e são desenvolvidas formas de mercadorização da habitação que          

formam um mercado imobiliário “informal” bastante dinâmico. Várias são as          

formas de locação e aquisição de moradias, uma modalidade bastante          

característica dos espaços populares e que fica a margem do âmbito positivado            

do direito é o “direito de laje”. 

O “direito de laje” ocorre de diversas formas e a mais recorrente é quando um morador                
de habitação na superfície vende a outra pessoa o “direito” de           
construir moradia sobre a laje de sua casa. Outra forma em que            
se manifesta o “direito de laje” é quando o futuro morador do            
terreno de superfície vende sua laje sem que a casa esteja           
pronta ou sem sequer a laje esteja construída. Nesses casos, o           
vendedor usa o dinheiro da venda para construir, ou para da           
acabamento à sua futura moradia” (CORRÊA, 2012, p. 317).  

Davis (2006, p. 52) alerta que muitas vezes não é levado em            

consideração que “a locação é uma relação social fundamental e decisiva na            

vida favelada em todo o mundo”. A verticalização e a construção de imóveis             

para locação é uma forma de gerar renda, mas também acaba por se             

caracterizar como uma forma dos pobres explorarem o mais pobres. “Ser um            

pequeno proprietário que vive de locação e da sublocação é uma estratégia            

139 Reportagem: “Vidigal é cada vez mais cobiçado por estrangeiros e cariocas”. Site O Globo,               
26/10/2014. Disponível em:   
http://oglobo.globo.com/rio/vidigal-cada-vez-mais-cobicado-por-estrangeiros-ate-cariocas-14361
731 . 
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importante de enriquecimento dos pobres e quem possui casa própria logo se            

torna explorador de gente ainda mais empobrecida” (DAVIS, 2006, p. 53).  

Apesar de se constituir como uma forma de exploração cabe salientar que            

em linhas gerais a locação em favelas se constitui a partir de redes de              

parentesco, relações de solidariedade e oferece facilidades que não estão          

disponíveis no mercado imobiliário “formal”. Enquanto o mercado imobiliário         

impõe burocracias como fiador e seguro fiança, nas favelas persistem as           

informalidades e facilidades, os contratos selado verbalmente e os acordos de           

confiança. Porém, essas modalidades também comportam relações       

mercadológicas como a especulação imobiliária. 

No atual contexto de mercantilização e crescente interesse imobiliário         

sobre as favelas os moradores se dividem em dois grupos e duas formas de              

participação do processo: moradores proprietários e moradores locatários.  

Os moradores proprietários, em meio à tradição de autoconstrução e de           

aproveitamento total dos espaços, passam a expandir cada vez mais suas           

obras, construindo pequenos imóveis que são alugados por valores adequados          

à especulação. Um dos entrevistados pode ser tomado como um exemplo           

emblemático dessa dinâmica. Nascido e criado no Vidigal conta que há quinze            

anos começou a construir varias casas para alugar, atualmente trabalhando          

como funcionário público tem sofrido com os atrasos de salário, porém tem se             

beneficiado bastante do aumento dos aluguéis. 

(Morador 3) Quando comecei a construir [as seis casas] fiz na intuição, muita gente              
zombava de mim, riam da minha cara, diziam que eu ia morrer            
ou ficar com problema na coluna de tanto subir o morro com            
material [de construção]. Mas está ai, eu investi na         
comunidade, fui fazendo. Hoje eu olho para algumas pessoas         
que falaram isso pra mim e falo “e agora?”. Eu há 15 anos atrás              
comecei a fazer algo que vocês riam da minha cara, o           
investimento está ai na comunidade. Sou nascido e criado aqui          
dentro, agora você vê um monte de gente trazendo         
investimento de fora pra dentro “vai lá brigar com eles, reclama           
com eles lá”. [...] como é que seria minha vida se não tivesse             
esses recursos? 
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Para a outra parte dos moradores, aqueles que vivem de aluguel, os altos             

valores das moradias tem tornado difícil, quando não impossível, residir no           

Vidigal. Muitos começam a se deslocar para outras favelas e regiões menos            

valorizadas da cidade. Apesar de ser uma obviedade, cabe ressaltar que na            

maioria dos casos essa mudança implica morar muito longe de seus campos            

de trabalho e em lugares com pouca ou nenhuma infraestrutura. Os destinos            

mais comuns tem sido: os bairros Campo Grande, Santa Cruz; a favela Rio das              

Pedras (localizada próxima a Barra da Tijuca); e cidades da Baixada           

Fluminense como Nova Iguaçu, Caxias e Belford Roxo. Um dos entrevistados           

problematiza essa questão da seguinte maneira: 

(Morador 5) Tem duas questões: a troca dos personagem nos alugueis, porque a             
classe média está vindo e está ocupando o lugar de uma           
classe menor, por conta do aluguel. Então a pessoa não          
consegue mais pagar o aluguel e vai embora mesmo; e tem           
outra galera, os próprios moradores que tinham casa e         
venderam para classe média, foram embora e depois não se          
mantiveram lá, porque a grana acabou, e voltou para cá          
pagando aluguel. Ai eles voltam querendo casa para alugar e          
muitas vezes não consegue, porque a demanda é maior que a           
oferta. Ai o preço vai lá pra cima. Tem proprietário ai que            
vendeu a casa, voltou para sua terra de origem e não foi bem             
sucedido com aquela graninha que ele achou que seria o          
paraíso, voltou duro e nem tem onde morar. Um cara que tinha            
uma casa! Então esse processo de gentrificação faz isso com          
as pessoas. Tem que estar atento para não ser seduzido por           
aquela merreca. Por mais que você venda uma casa aqui por           
R$ 200 mil você vai pra onde com esse dinheiro? Para outra            
favela, onde você tem que criar um novo ciclo de amizade, se            
sentir seguro nesse ciclo, pata começar a ter uma relação com           
as pessoas e às vezes a pessoa não se adapta.  

 

A fala de outro entrevistado membro da associação revela algumas das           

contradições desse processo:  

(Morador 4) O cara colocou o aluguel caríssimo, porque também foram muitos anos             
que ele fazia casa, colocava para alugar e não aparecia          
ninguém... Ele tem todo direito de colocar o preço, porque a           
procura é grande, mas ao mesmo tempo sem perceber ele          
acaba prejudicando. Aquela família que foi nascida e criada         
aqui dentro pagando aluguel hoje em dia já não tem mais           
condições. Morava numa casa de 2 quartos, sala, com a família           
de quatro ou cinco pessoas e foi diminuindo e teve que ir morar             
num quitinete, teve que doar os móveis e depois começaram a           
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sair. [...] Mas a realidade é o seguinte: o morador não sabe            
depois das Olimpíadas como as coisas vão ficar então se a           
casa dele valia R$ 5 mil e ele está podendo vender por R$ 200              
mil, R$ 300 mil, que era na época, porque agora deu uma            
diminuída. [...] Para muita gente que veio de fora, um aluguel           
R$ 1.000, R$ 1.500 muitas das vezes vale a pena. [...] Mas            
para o morador que é assalariado não consegue pagar, então          
muita gente acabou indo embora.  

 

Durante a entrevista em grupo os moradores entrevistados travaram um          

diálogo bastante elucidativo sobre a mudança do perfil socioeconômico dos          

moradores. 

(Morador 1) Tem menos hoje. Teve uma debandada bem forte          
agora de tanto as pessoas conversarem uns com os outros eu           
acho que deu uma segurada. 

(Morador 3) Então, mas eu percebo que a clientela hoje que           
vem morar aqui já é diferenciada, já não é mais o nordestino, já             
não é mais aquele cara que é o porteiro, que é o cara que é o                
faxineiro, não é isso. O cara que vem morar aqui de aluguel já é              
o cara que é o cozinheiro profissional de um restaurante,          
entendeu? É um cara que é gerente de uma determinada loja,           
é o cara que já tem o nível superior completo. 

(Morador 2) Tem uma condiçãozinha boa, pode morar em outro          
lugar, mas mora aqui pra ficar perto do trabalho. 

(Morador 3) E até pela questão financeira, porque ele não vai           
conseguir manter um padrão, uma qualidade de vida tentando         
morar no Leblon, Ipanema. 

(Morador 1) Quem mora no Leblon, Ipanema mora de frente          
para praia, quem mora no Vidigal mora de frente para o mar, é             
diferente. 

(Morador 2) Mesmo com os preços lá em cima, mesmo assim           
ainda está acessível, tá muito mais fácil a pessoa vir morar           
aqui. 

(Morador 1) Pra eles [é barato] o Vidigal hoje é caro pra quem             
mora aqui.  

(Morador 3) As pessoas que moram nos meus imóveis eles          
falam isso pra mim: “cara eu to aqui pela facilidade que eu            
tenho de me deslocar pra Ipanema, Leblon, São Conrado e          
Copacabana, é muito mais rápido.” Todos eles têm bicicleta,         
eles já não pegam mais ônibus. 

Com a presença de novos moradores e a rotina de eventos voltados para             

receber jovens de classe média, os moradores do Vidigal passam a sofrer            
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segregação dentro da própria favela. No interior da favela se proliferam bares,            

boates, hotéis e casas noturnas que por diversos aspectos - e, especialmente,            

pelos preços de acesso - segregam a maior parte dos moradores. O que se              

concretiza é a atualização e a inovação das formas de segregar. 

(Morador 3) Quando abriu aquele estabelecimento na curva, pô         
eles fizeram um apartheid ali. Faziam um  “pagode das pretas”          
[nome do evento] que custava 50 reais. Resolvi entrar para ver,           
é igual Soweto na África. Você vê aquela galera com dinheiro           
de um lado e do outro lado da rua os miseráveis. O pessoal             
bebendo vodka, as meninas tudo arrumadinhas. Estão lá na         
intenção de curtir o espaço, mas como é que a pessoa vai            
entrar lá pagando 50 reais? Não tem dinheiro, não tem 50           
reais pra entrar. E as pessoas ali, ou seja, querendo participar,           
mas excluídas na sua própria comunidade. Do Vidigal só tinha          
eu e a Rosa. Perguntei para Rosa: o que é isso aqui? O que tá               
acontecendo? ela: “eu não sei meu filho, eu to aqui porque eu            
estou vendendo caldo”. Mas cadê a comunidade? 

(Morador 2) O que está acontecendo hoje era uma questão de           
tempo. As festas que tem lá em cima a maioria são           
organizadas pelo pessoal que vem de fora. 

(Morador 3) As festas,  in grupo, aquela coisinha bem reservada          
como se o cara tivesse no Leblon/ Ipanema. Ele faz como se            
fosse um safári dentro da comunidade, acha tudo muito         
interessante, muito diferente, mas ele vai ficar dentro de um          
ambiente reservado como se estivesse no Leblon/Ipanema e        
não interagem. 

(Morador 1) Ele tem uma bolha pra ele entrar. 

 

As opções de lazer para os moradores são progressivamente substituídas          

por eventos voltados para os “de fora”. A instalação da UPP interferiu            

diretamente nessa dinâmica de pulverização da cultura local através da          

resolução 013, aprovada em 2007, que em teoria limita os eventos culturais em             

favelas “pacificadas”, e na prática proíbe as mais genuínas manifestações          

culturais da favela: os bailes funks, forrós e pagodes . Eventos voltados para            140

140 Essa medida foi motivo de tensão para os moradores que passaram a criticar e se mobilizar                 
pela revogação da resolução. Em agosto de 2013 o Governado a época, Sergio Cabral              
anunciou a revogação e em maio de 2014 o Governo do Rio lançou um edital para                
financiamento de bailes funks. Iniciativa que vem sendo comemorada, mas também motivo de             
desconfiança, já que não fica claro que tipos de produtores culturais conseguirão acessar esse              
tipo de financiamento. A resolução 013 sempre se apresentou como impedimento aos            
pequenos produtores, não aos que realmente exploram o mercado de eventos. Os últimos por              
capital e influência sempre conseguiram contorná-la para realizar, na favela, eventos para as             
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os moradores da favela são cada vez mais infrequentes e quando realizados            

precisam enfrentar os impedimentos colocados pela UPP. São exigidas várias          

documentações e além da burocracia o comando da UPP estabelece horários           

de encerramento. Um dos entrevistados comenta:  

(Morador 5) Quem gosta do baile funk perdeu essa coisa de ter o baile na rua, que era                  
um espaço público que não te cobrava nada [...] Perdemos          
muito, fomos reprimidos. Quando a UPP tomou o território a          
primeira coisa que se falou é que não teria mais baile funk.            
Depois de muito tempo, de muita conversação, que        
começamos a quebrar esse gelo e agora tem alguns bailes que           
são permitidos. Mas o ultimo evento que teve ai, iria vir a            
equipe Furacão, mas ela foi proibida de subir. Eles [policiais da           
UPP] disseram: “se a Furacão vier não vai ter baile e não            
vamos deixar ter outros bailes”. 

Aqui enxergamos mais um aspecto da segregação dos favelados no          

interior da própria favela.  A segregação também se expressa pela cultura.           

Assim como o samba foi perseguido no início do século XX, hoje ocorre com a               

mais contemporânea manifestação cultural da juventude carioca, o funk. Afinal          

o funk é a mais autêntica manifestação da cultura dos jovens, negro e pobres,              

mas não fica restrito às favelas e periferias. Seu alcance e aceitação transitam             

por diferentes espaços da cidade. Tanto que apesar do baile funk estar proibido             

nas favelas com UPP nas boates “luxuosas” do Vidigal, e do Rio de Janeiro em               

geral, o funk é um dos ritmos mais tocado.  

Não obstante, o cerceamento das manifestações culturais da favela         

também atinge o samba. Apesar dos novos estabelecimentos comercializarem         

festas de “samba no morro”, “samba com feijoada”, com preços de acesso que             

segregam, a UPP colocou impedimentos aos sambas na rua que eram           

tradicionais, tantos foram os embargos que esses eventos não ocorrem mais.           

Outro exemplo emblemático disso diz respeito ao carnaval. O Bloco          

Acadêmicos do Vidigal, que tradicionalmente realiza seus ensaios na praça da           

entrada do morro, agora precisa encerrar o ensaio no máximo às 3 horas da              

madruga. De modo óbvio a medida que limita o horário é questionada pelos             

moradores. Durante o carnaval de 2015 os policiais da UPP chegaram a usar             

classes médias. Além disso, os sete anos pelos quais vigorou a resolução, já conformou uma               
diminuição expressiva, e talvez irreversível, dos eventos para moradores.  
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gás de pimenta para dispersar os foliões que curtiam o bloco na entrada da              

favela.  

Já as festas para os “de fora” ocorrem sem dificuldades e não tem hora              

para acabar, apesar de gerarem grandes transtornos para os moradores.          

Aqueles que moram nos arredores dos estabelecimentos, queixam-se do som          

alto sem limite de horário. No entanto, o maior transtorno é o transito que              

acaba por afeta a todos.  

Segundo membro da associação de moradores, atualmente o maior         

problema do Vidigal é o trânsito. A circulação de carros, caminhões e motos é              

cada vez mais intensa e problemática. A Avenida João Goulart que é a única              

via de acesso de automóveis ao morro do Vidigal, se estende da parte baixa              

(Avenida Niemeyer) até a parte mais alta da favela. Porém, essa via não             

comporta a circulação de transportes coletivos e determinados trechos são          

bastante estreitos.  

O melhor meio de circulação continua sendo a motocicleta, no entanto,           

com a instalação da UPP tornou-se regular a polícia realizar blitz para            

averiguação dos documentos das motos e da posse de habilitação. Tal           

exigência tornou essa alternativa de locomoção menos acessível e os          

moradores mais dependentes dos serviços locais de Kombi e mototaxi . A           141

despeito de o Vidigal estar localizado na região de melhor infraestrutura de            

transporte da cidade, as poucas opções de ônibus e integração com o metro,             

além das altas tarifas praticadas pelos transportes coletivos, são fatores que           

impõem aos seus moradores dificuldades de acesso à favela e de mobilidade            

pela cidade. 

Nos finais de semana quando ocorrem várias festas, muitas na região do            

Arvrão que fica no topo do morro, o trânsito interno fica ainda mais difícil.              

Muitos dos frequentadores desses eventos costumam subir o morro de taxi,           

levando a formação de longos engarrafamentos. No pé do morro, onde ficam            

141  Um dos entrevistados, que é membro da associação, nos esclareceu que os mototaxistas              
são aproximadamente 200 trabalhadores e não possuem uma cooperativa. Com a “pacificação”            
um policial tem ficado encarregado de “organizar” esse serviço de transporte. 
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localizados os pontos de mototaxi e Kombi, filas enormes se formam. Os            

moradores – muitos vindos do trabalho – precisam aguarda por longos           

períodos nas filas tomadas de jovens que chegam para as festas. Tamanha é a              

demanda que os mototaxistas passaram a cobrar R$ 10 reais pelo percurso.            

Existe um acordo que aos moradores deve ser cobrada a tarifa fixada de R$ 3               

reais, porém tornou-se comum os mototaxistas darem preferência aos         

frequentadores das festas - que podem pagar mais. Em determinado momento           

tornou-se comum  eles se recusarem a transportar moradores, porém as          

queixas foram levadas à associação que intercedeu para evitar essa prática.           

Conforme conta um entrevistado: 

(Morador 5) Dias de evento aqui, que não é para gente diga-se de passagem, o               
transporte fica direcionado a essas pessoas. Os exploradores        
do transporte público aqui na comunidade, muitas vezes        
deixam de levar o morador para levar o visitante, porque ali ele            
vê a possibilidade de ganhar um dinheiro a mais. No dia de            
evento, o morador que chega fica difícil para pegar algum          
transporte.  

 

Os empresários e produtores culturais criaram um sistema para facilitar o           

acesso de seus clientes.  Vans e Kombis são contratadas para pegar esses            

jovens na Gávea, Jardim Botânico, Ipanema, Leblon e levar até o “Alto Vidigal”.             

Esses frequentadores costumam chamar de “Alto Vidigal” a região do Arvrão e            

de “Baixo Vidigal” o pé do morro. Quando refletimos que há duas regiões             

tradicionalmente ocupadas e frequentadas por setores de alta renda, que são           

conhecidas como Alto Leblon e Baixo Gávea, verificamos que a renomeação           

não apenas nega a identidade dos moradores da favela como promove uma            

territorialização simbólica. O Vidigal virou um espaço de lazer para jovens ricos. 

 

222 
 



 

Festa no Hostel Alto Vidigal. Foto de Ugo De Berti   142

 

Festa no Hotel Boutique Mirante do Arvrão. Imagem retirada do Google.  

As festas chegam à custa R$ 500 reais apenas para entrar, mas seus             

produtores se vangloriam de contratar moradores locais para trabalhar nesses          

eventos – o que nem sempre é verdade. Para alguns dos moradores            

142  Disponível em:   
https://medium.com/italia/vidigal-viaggio-nella-favela-pacificata-1d0ca27ab60e#.d9i1mtqv5 

223 
 



entrevistados, ir a um evento no Vidigal nada tem a ver com conhecer, transitar              

e interagir com a favela.  

(Morador 5) Mesmo não comprando ou morando aqui as pessoas vêm visitar, vem ver              
a favela, quer dizer, na verdade vem ver o alto da favela que             
tem uma vista maravilhosa. Costumo falar que na verdade as          
pessoas não vem no Vidigal conhecer a favela, ela vem porque           
lá no topo tem uma visão maravilhosa, ela entra num bar ou            
num hostel daqueles lá em cima e se deslumbra com aquela           
visão do horizonte, mas ela esquece de olhar para dentro da           
favela. Se ela empinar um pouco a cabeça para baixo vai ver a             
favela e todas as suas mazelas. Então as pessoas vêm para o            
Vidigal e geralmente não andam pela favela, alguns andam,         
mas a grande maioria é visitante. Então ele vem aqui se           
deslumbra com a visão, que é maravilhosa e fala “estive na           
favela do Vidigal”. Na verdade ele não esteve na favela, esteve           
no mirante que tem na favela. Sai daqui com uma informação           
totalmente distorcida do que é uma favela, como funciona, e          
acha que visitou uma favela. Enfim, entre aspas ele visitou. 

Em 2014 o programa  A Liga, da TV Bandeirantes, gravou uma matéria            

sobre as “festas de playboy” no Vidigal . No primeiro bloco o apresentador foi             143

até uma residência no Alto Leblon onde quatro jovens se preparavam para ir à              

festa no Morro. Como nenhuma delas estava indo pela primeira vez, o            

apresentador às questionou sobre como era ir a uma festa na favela.            

Transcrevemos alguns trechos da matéria porque as falas expõem a apartação           

e o desprezo das frequentadoras para com os moradores  

— Eu achei super tranquilo. 

— Acho que não tem tanta gente de lá,  é uma festa mais arrumada . 

— Acho que  por ser uma festa um pouco mais cara acaba dando uma filtrada nas                
pessoas . Eu acho que isso deveria mudar, acho que poderia          
abrir para todo mundo. Tipo, não todo mundo, mas sei lá. 

— Mas é super aberta. 

— Cara é R$ 70 reais para entrar. 

— Mas acaba tendo essa divisão mesmo, acho que não tem jeito também. Na verdade               
mesmo quem vai [moradores da favela] vai muito mais para          
zoar e ver o pessoal diferente que está indo, do que para ir             
curtir uma festa na  vibe deles.  A  vib e da festa é diferente da             
vibe deles. O tipo de música, o tipo de pessoas, o hotel em             
si já é um lugar mais arrumado... Então eles já veem lá            
como uma coisa assim fora do ambiente deles. 

143  A reportagem completa do programa  A Liga pode ser acessada no link:             
https://www.youtube.com/watch?v=HL4DD37W-ek  . 
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No segundo bloco a reportagem levou as jovens para um bar estritamente            

frequentado pelos moradores e promoveu um diálogo entre elas e um grupo de             

quatro jovens do Vidigal. Nessa ocasião o apresentador questiona os          

moradores se existe um impacto financeiro e se as coisas estão ficando mais             

caras. Os moradores respondem que os impactos são “absurdos”. “Você vai           

num mercado parece que você está no  Zona Sul  , o aluguel nem se fala, um               144

absurdo, uma quitinete custa R$ 800 R$ 700 reais”. Nesse momento a            

moradora que respondia é interrompida pela jovem moradora do Alto Leblon           

que indignada argumenta:  “Agora vou te perguntar, vocês estão aqui super           

bem localizados, entre São Conrado e Leblon, com esta vista incrível aqui            

do Vidigal... R$ 800 reais é um privilégio”.  Um morador refuta: “mas esse             

valor não cabe no nosso orçamento”  .  145

O Vidigal sempre foi frequentado por famosos, artistas e jovens          

moradores dos bairros da Zona Sul. Nas palavras de um dos entrevistados: “O             

Vidigal acolhe as pessoas e não é de agora. O Vidigal já tinha esse processo,               

não era nessa intensidade, mas as pessoas sempre vieram para cá e as             

pessoas se sente bem por aqui. O Vidigal é um bairro boêmio” (Morador 5).  

Como alerta Harvey (2014, p. 192) esse tipo de “narrativas históricas,           

interpretações e significados de memórias coletivas, representações de        

práticas culturais” é apropriado para reivindicar singularidades e incutir um          

irresistível fascínio que garante a mercantilização dos lugares.  

[...] sempre há manobras discursivas implícitas na definição do que é ou não tão              
especial em um produto, um lugar, uma forma cultural, uma          
tradição, um legado arquitetônico. As batalhas discursivas       
tornam-se parte do jogo, e seus defensores (na mídia e na           
academia, por exemplo) conquistam o público, assim como sua         
ajuda financeira, em relação a esses processos. Há muito mais          
a ganhar, por exemplo, com o apelo à moda (é interessante           
observar que ser um centro de moda é uma maneira de uma            
cidade acumular um considerável capital simbólico coletivo). Os        

144  Aqui a moradora se refere a rede de supermercados Zona Sul que é conhecida por praticar                 
preços elevados, oferece produtos de luxo e atende as demandas de consumo de luxo dos               
bairro de alta renda do entrono. 

145 A reportagem completa do programa  A Liga pode ser acessada no link:             
https://www.youtube.com/watch?v=ktTAGcCtPO8  . 
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capitalistas são bem conscientes disso e devem, portanto,        
avançar nas guerras culturais e no mato cerrado do         
multiculturalismo, da moda e da estética, pois é justamente por          
esses meios que se extraem rendas de monopólio, ainda que          
por pouco tempo (HARVEY, 2014, p. 201). 

 

        
      Imagens da revista Rio Show do jornal  O Globo, de janeiro de 2009   146

 

Porém, nos parece que anteriormente “os de fora” estabeleciam maior          

interação. Subiam para conhecer o espaço e as pessoas, frequentavam o           

mesmo ambiente, trocavam experiências. Atualmente tem muita gente subindo         

o morro, alguns estabelecem contatos e convívios com os moradores antigos,           

mas a grande maioria que sobe para as festas vai estritamente para consumir o              

espaço, a vista, o status e as  marcas distintivas  do local.  

Um diálogo estabelecido entre dois moradores que participaram da         

entrevista em grupo expõe as contradições do convívio. 

(Morador 3) Tem os dois lados da moeda, tem o lado positivo            
da coisa. Existe um intercambio cultural também nisso. De você          
conhecer culturas diferentes, trocar ideias com pessoas que        
moram em outros lugares. 

(Morador 2) É, mas tudo bem, você só troca ideia. Desculpa,           
mas dificilmente você vai ter oportunidade de fazer o que a           

146 Revista Rio Show do jornal  O globo de Janeiro de 2009. Imagens retiradas da Matéria “O                 
turismo sobe o morro”, publicada no blog  Vidiga!.  Disponível em:          
https://vidiga.files.wordpress.com/2012/05/vidigal-rio-show.jpg  
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pessoa está fazendo aqui, se você sair daqui do teu lugar pra ir             
lá para terra deles será bem recebido? As pessoas vão querer           
conversar com você? 

 

O Vidigal é conhecido por oferece ateliês, bares “charmosos” e abrigar           

artistas plásticos, músicos, atores do teatro, da TV e do cinema. Característica            

que se assemelha aos processos de gentrificação. Como aponta Ferreira          

(2011, p. 71) “o setor artístico esteve na vanguarda de numerosos processos            

de gentrificação em países ricos”. Um morador recente que possui um albergue            

no Vidigal, o musico Hugo Braule, conta que em breve irá abrir no mesmo local               

“um dos primeiros clubes de jazz autênticos do Rio de Janeiro” . 147

Para ilustrar com exemplos os novos moradores e investidores,         

recorremos a uma matéria bastante sugestiva daquilo que Lefebvre (2001, p.           

31) alertou “o urbanismo dos promotores de venda, o urbanismo do valor de             

troca faz nascer uma nova arte de viver, um novo estilo de vida”. 

No site da revista Casa Vogue com o título “Vivendo com estilo no              

Vidigal” são apresentados alguns “cariocas de nascimento ou vocação, vindos          

de endereços tradicionais da cidade” que “subiram o morro com vontade de            

mudar de vida e aos poucos vêm transformando a cara do Vidigal com projetos              

sociais e ótimas sacadas comerciais” . Num tom característico de coluna          148

social e de matérias de enaltecimento de processos de gentrificação, os           

personagens são descritos e fotografados com requinte e exaltação aos seus           

“projetos sociais” e “sacadas comerciais”: 
 
[...] A promoter Clarisse Miranda trocou há seis anos a Gávea, reduto de globais              

e   artsy people , pelo “Vidiga”, que considera “um oásis de         
realidade no meio da zona sul”. Vive com o marido, o fotógrafo            
Rodrigo Paredes, e as cachorras Conceição e Guadalupe        
numa  casa  e numa rua que lembram um Rio de antigamente.          
“No asfalto, ninguém olha na sua cara ou se importa com você,            

147  Declaração feita em reportagem ao jornalista e fotógrafo Ugo De Berti. Disponível em:              
https://medium.com/italia/vidigal-viaggio-nella-favela-pacificata-1d0ca27ab60e#.isdnrbjm3 
 
148 Matéria “Vivendo com estilo no Vidigal”. Revista Casa Vogue online, 28/10/2014. Disponível             
em: 
http://casavogue.globo.com/LazerCultura/Gente/noticia/2014/10/vivendo-com-estilo-no-vidigal.h
tml 
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só os porteiros sabem da sua vida”, conta. “Aqui, logo que me            
mudei, os vizinhos sabiam que eu ainda estava sem gás e me            
convidaram para almoçar.” 

[...] 

Não muito longe dali moram o diretor de criação Vassia Tolstoï, o Vavá, e sua mulher, a                 
produtora Daniela, conde e condessa – ele francês e         
descendente direto do escritor russo Liev Tolstói e ela carioca          
da fina nata do Leblon. Estão há seis anos no Vidigal, depois            
de dez em Paris. “Aqui é uma vila, nossa casa não tem nem             
chave, o Dois Irmãos é o nosso muro e estamos dentro da            
floresta. Conviver com gente daqui é entender um Brasil         
verdadeiro”, conta Daniela. 
 
O   decorador  e empresário gaúcho Jorge Nasi, amigo do casal,        
mudou-se para a comunidade na mesma época, vindo também         
da capital francesa. “Vim pela alegria, pela vizinhança, pela         
vista. Existe respeito”, diz.  Jorge é dono do Favela Chic, em           
Paris e Londres, e, sem ironia do destino, escolheu o Vidigal           
para viver e fazer de seu canto a melhor tradução de um estilo             
que virou marca registrada de sua boate-maloca. 

[...] 

Quem também subiu o morro foi a francesa Nadine Gonzalez e a carioca “da   gemme ”              
Andrea Fasanello (filha do designer Ricardo Fasanello),       
criadoras da Casa Geração Vidigal, mix de galeria de arte e           
escola de moda, a primeira gratuita do país com alunos vindos           
de várias comunidades carentes da cidade. A turma já tem          
desenvolvido parcerias com marcas como Reserva, Oh, Boy! e         
Twins for Peace. Viraram mania as   t-shirts inventadas pelo       
coletivo com   slogans   como   “Never trust Leblon, believe in      
Vidigal”   e  “ Forget Ipanema, enjoy Vidigal” . Suba o morro e         
escolha a sua camiseta [...] . 149

 

Completando o quadro da favela como negócio no Vidigal verificamos          

aquilo que alguns autores tem denominado empreendedorismo dos pobres.         

Ainda não há um comércio diversificado a ser explorado. Mas isso não quer             

dizer que as medidas falqueadoras do “empresariamento de si mesmo” estejam           

ausentes.  

149 Matéria “Vivendo com estilo no Vidigal”. Revista Casa Vogue online, 28/10/2014. Disponível             
em: 
http://casavogue.globo.com/LazerCultura/Gente/noticia/2014/10/vivendo-com-estilo-no-vidigal.h
tml 
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Em 2012 a Agência Estadual de Fomento - AgeRio estabeleceu um           150

convênio com o Fundo UPP empreendedor para conceder microcrédito aos          151

comerciantes das favelas com UPP. O comerciante local entrevistado vê muitos           

benefícios na abertura do CNPJ e nos incentivos de agências como o Sebrae,             

mas comenta que outros comerciantes do Vidigal não têm aderido. Quando           

questionado sobre os “apoios” oferecido pelo Sebrae e AgeRio ele afirma que            

“o Sebrae apoia bastante, só os comerciantes daqui que não apoiam o Sebrae”             

(Morador 1). E prossegue: 

(Morador 1) Eu participei do circuito gastronômico, eu ganhei uniforme, eu ganhei            
conhecimento, eu participei de palestras, eles me deram        
uniforme, eu participei de cursos, tudo gratuito. Os        
comerciantes do Vidigal, como os microempreendedores tem       
medo. Quando com o Sebrae na Rocinha enche, no Vidigal não           
aparece ninguém as pessoas tem medo de pagar CNPJ as          
pessoas falam “a não vou pagar imposto”. O CNPJ é um           
benefício que você tem futuramente, é um dinheiro que eu          
posso comprar mais coisas com um preço melhor, posso ter          
minha aposentadoria, se tenho um acidente tenho direito, igual         
a todo mundo, mas as pessoas tem medo. O Sebrae é bom, as             
pessoas que não abraçam. Já a AgeRio ela veio aqui, com           
essa maquininha (de cartão) que é um mau necessário. 80 %           
do que entrou hoje aqui foi cartão.  

 

150 No site da AgeRio a agência é apresentada da seguinte maneira: Nossa agência foi criada                
pelo Decreto Estadual nº 32.376, de 12/12/2002. Ela é uma sociedade de economia mista,              
vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços           
do estado do Rio de Janeiro (Sedeis). 
O nosso principal objetivo é estimular o desenvolvimento econômico do estado do Rio de              
Janeiro, sempre mantendo a responsabilidade socioambiental e as boas práticas de           
governança. Por meio de recursos próprios; de repasses de linhas de crédito do Banco              
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Caixa Econômica Federal           
(FGTS) e da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep (Inovacred); ou de fundos de fomento,                
investimos em projetos de todos os portes, da micro à grande empresa, e contribuímos para a                
geração de emprego e renda, e para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos               
fluminenses”. Disponível em:  http://www.agerio.com.br/index.php/somos-quem  . 

151 No site da AgeRio o Fundo UPP empreendedor é apresentado da seguinte maneira:              
“Desenvolvido especialmente para fomentar a economia das comunidades pacificadas ou em           
processo de pacificação, o Fundo UPP estimula o crescimento dos empreendedores locais,            
promovendo o desenvolvimento sustentável destas localidades. Trabalhando com        
capacitadores de negócios, moradores das próprias comunidades que trabalham no local, a            
AgeRio proporciona atendimento especializado e orientação personalizada, com condições         
especiais para o crédito”. Disponível em:      
http://www.agerio.com.br/index.php/credito-para-sua-voce/28-pessoa-fisica/22-fundo-upp-empr
eendedor 
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Ao que nos parece a ideologia do “empresariamento de si mesmo” está            

bastante presente cumprindo com o papel de produzir consensos necessários          

a sua efetivação. Em parte existe um anseio por financiamentos,          

“desenvolvimento” e “progresso” que também é uma forma legítima de          

revindicar outra forma de participação dos moradores no “desenvolvimento         

local”. Como na fala de outro morador que revindica incentivos e           

financiamentos para os moradores poderem participar: 

(Morador 3) Eu vejo assim, falando sobre o desenvolvimento da comunidade, não sei             
se a associação peca, não sei se é o governo, mas falta            
investimento nessa área para o morador investir. Tinha que ter          
mais incentivo para o morador desenvolver a comunidade        
entendeu? E não tem. Por isso que esse pessoal está          
chegando e de uma forma ou de outra você não pode reclamar,            
porque o cara tem dinheiro, tem um poder aquisitivo, tem um           
projeto, ele vai colocar em prática. Agora quem realmente é          
morador muitas vezes não faz porque não sabe lidar com isso,           
então falta esse investimento. Deveria ter uma assessoria até         
pra poder manter essa economia local pra quem realmente é          
morador, nascido e criado. O cara que vem de fora com toda            
essa estrutura, ele vai fazer. 

Outro aspecto econômico que tem sido determinante no processo de          

encarecimentos do custo de vida diz respeito à “regularização” de alguns           

serviços essenciais. No Vidigal - como nas demais favelas da Zona Sul com             

UPP - algumas “informalidades” do circuito inferior da economia urbana          

(SANTOS, 2012) são substituídas por monopólios de comercialização de         

serviços.  

Os moradores contam que junto com os blindados e caveirões subiram os            

vendedores da SKY e foi exatamente assim na Rocinha e no Vidigal. Na mesma              

manhã da operação de “pacificação” vários vendedores subiam oferecendo         

pacotes de TV à cabo. O “gato net” era uma forma de distribuição de TV a cabo                 

mais acessível.  

O aceso a internet também contava com os benefícios do circuito inferior            

da economia urbana. No morro a distribuição de banda larga era executada por             

microempresas tocadas por moradores locais. Era o caso da Vidnet, o mais            

amplo provedor que atuava exclusivamente no Vidigal. No bojo da entrada da            
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apropriação de serviços por empresas do circuito superior da economia urbana,           

o administrador da Vidnet noticiou aos seus clientes que o serviço estaria sendo             

transferido para a empresa Winfnet. Trata-se de uma grande empresa do ramo,            

que abocanhou não apenas os consumidores do Vidigal, mas também os da            

Rocinha e demais favelas “pacificadas”. Do morador provedor passou-se a renda           

de monopólio da distribuição de internet -   obviamente o custo aumentou . 152

A partir da implantação das UPP a Ligth começou a “regularizar” a            153

cobrança de energia nas favelas. Porém essa regularização não tem          

representado melhoria da infraestrutura de distribuição de Luz nem tem          

garantido manutenção dos pontos de iluminação pública. Na maioria das          

favelas permanecem as instalações “arcaicas”, os moradores continuam        

expostos aos riscos de incêndio e sofrem com a recorrente falta de luz. Apesar              

de não configurar a melhoria da prestação do serviço a “regularização” tem se             

traduzido no aumento exorbitante dos custos de eletricidade e         

consequentemente no aumento do custo de vida.  

Em determinada ocasião de nossa pesquisa empírica - quando         

aguardávamos na recepção da Associação de Moradores para entrevistar um          

dos membros da diretoria - chegou um morador se queixando que sua conta de              

luz teria vindo à cima de R$ 1.000 reais. Com a conta na mão e indignado o                 

senhor justificava que sua casa é pequena e não possui tantos aparelhos            

eletrodomésticos.  

No Vidigal e demais favelas da Zona Sul aos moradores são cobradas            

taxas exponenciais que não cabem no orçamento. Junto com a UPP a Ligth             

entrou instalando medidores digitais. Esse tipo de medidor não permite ao           

“cliente” verificar quanto foi consumido e, mais do que isso, trata-se de um             

sistema de cobrança que não é proporcional ao consumo. Com os chamados            

152 Matéria “Winfnet amlia seu campo de atuação com nova parceria de negócio”. Disponível              
em: 
http://www.winfnet.com.br/index.php/winfnet-amplia-seu-campo-de-atuacao-com-nova-parceria-
de-negocio-rjnet/ 
153 “Privatizada em 1996, a Light é responsável pela distribuição de energia elétrica no Rio de                
Janeiro, e serve a quatro milhões de pessoas.  (PARKIN, 2014). Artigo publicado no site Rio on                
Watch em 08/04/2014. Disponível em:   http://rioonwatch.org.br/?p=11037  . 
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“relógios de chip” a “regularização” estabelece um modelo de cobrança ilegal,           

ou seja, o fim da informalidade vem revestido de uma ilegalidade formalizada           154

. 

Outro aspecto perverso do procedimento adotado pela Ligth nas favelas          

com UPP é que, quando os moradores acionam a empresa para questionar os             

valores, são enviados funcionários, não para verificar os medidores, mas sim           

para fazer a contagem dos aparelhos eletrodomésticos da casa. Um membro           

da Associação de moradores do Vidigal analisa a entrada da Ligth e ressalta             

outro aspecto da forma de operar: as diferentes etapas de fornecimento do            

serviço estão sendo executadas por empresas terceirizadas. 

(Morador 4) Veia a Ligth, fizemos reuniões com os moradores, só que o certo era               
trocar a rede, era uma coisa, só que eles entraram com esse            
relógio de chip e começou a dar muito problema. Pessoas que           
não pagavam começaram a receber contas de R$ 300, R$ 500,           
teve conta até de R$ 3.000. Mandamos parar o projeto, porque           
quando começou veio a Ligth e depois começaram a vir as           
terceirizadas. Vindo por setor: um setor para colocar o relógio,          
outro para puxar o fio, outro setor para colocar a caixinha e            
ninguém se entendia. Quando dava um problema o cara         
[funcionário terceirizado] dizia: “isso não é do nosso setor não”.          
Teve caso de moradores ficarem aqui 40 dias sem energia, 17           
dias.  

154  “De fato, um estudo recente de contas de luz no Chapéu-Mangueira realizado pela PUC-Rio               
como parte do projeto de  Direitos em Movimento , encontrou evidências de delito grave pela             
Light na maneira que eles têm cobrado os clientes, potencialmente explicando os aumentos             
persistentes. Alexandre Mendes, professor de direito que liderou o estudo, resumiu as suas             
conclusões: ‘A Light usou uma estratégia posterior a entrada da UPP, de ir estabelecendo tetos               
nas contas de luz, de consumo, e gradualmente aumentando’. Em outras palavras, eles             
descobriram que uma grande proporção de moradores–até 78,26%–estão sendo cobrados por           
valores fixos de consumo de kilowatt que não necessariamente correspondem ao uso, e que o               
limite superior de consumo subiria continuamente por 100 kilowatts por mês: de 250 em março               
de 2013 , a 350 em abril, e assim por diante, até que se atingiu 750 em agosto. A implicação é                     
que muitos moradores do Chapéu Mangueira não estão pagando por seu próprio consumo de              
energia elétrica, mas sim por um montante pré-determinado que pode subir de forma             
consistente e de forma exponencial para além de seu controle. Isso é ilegal, e o grupo de                 
estudo enviou suas conclusões para o escritório público responsável pela ação civil contra os              
medidores digitais. Na ausência de explicação pela Light das irregularidades, este estudo            
levanta a questão: em quantas outras favelas isso está sendo feito? Pela experiência,             
infelizmente, supomos que em muitas” (PARKIN, 2014). ). Artigo “ Ligth emite contas            
contraditórias e serviços questionáveis em favelas com UPP ”, publicado no site Rio on Watch              
em 08/04/2014. Disponível em:   http://rioonwatch.org.br/?p=11037  . 
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Parkin (2014) destaca que a narrativa oficial da Ligth em favelas com            

UPP tem sido a de instalar um “moderno e mais eficiente sistema de             

monitoramento” e enfrentar os chamados “gatos” . O autor (Idem) destaca um           155

artigo publicado  no  The Guardian  como parte da coluna de  Negócios          

Sustentáveis   . Escrito por uma consultora – Clarisse Lins – contratada pela           

Ligth, o artigo proclama um suposto “ trabalho inovador da Light  na criação de            

um modelo de negócio bem sucedido e ao mesmo tempo benéfico em favelas             

pacificadas”. E celebra que: “Com as contas de energia em mãos, os            

moradores das favelas poderiam abrir contas em bancos e poder ter acesso a             

todo um novo conjunto de oportunidades econômicas e sociais… Eles não           

eram mais tratados como ‘pessoas informais’, mas como cidadãos que          

merecem um melhor tratamento”. 

O que avigora uma importante análise desenvolvida por Brito (2013, p.           

101): “o curioso é que os comentaristas apologéticos exaltam a suposta           

dignidade de ‘poder’ pagar a energia consumida quando, na verdade, o verbo            

mais adequado seria ‘dever’”. Ainda mais curioso é constatar que, apesar da            

regularização da Light ter representado a cobrança de tarifas absurdas e           

incompatíveis com a renda dos moradores, membros da associação de          

moradores do Vidigal manifestam um nível de adesão a esse tipo de discurso. 

Questionados sobre a posição da associação sobre o processo de          

privatização do fornecimento de água os dois membros entrevistados         

demonstram preocupação, mas em parte revindicam a suposta “dignidade de          

pagar” pelos serviços. 

155  “A história do relacionamento da Light com favelas do Rio é complexa. Sem a               
disponibilidade de serviços públicos formalizados, os moradores de favelas, muitas vezes,           
tiveram que tomar a iniciativa em adquiri-los. No caso da eletricidade, esta tem sido tipicamente               
através de gatos: cabos improvisados   tocando diretamente no sistema elétrico principal,          
redirecionando energia para casas e empresas não registradas [...] No entanto [...] Até mesmo              
a Light reconhece em seu  website  que gatos não são exclusivamente um problema nas            
favelas: “Quem pensa que as perdas causadas por ligações irregulares são unicamente           
causadas por comunidades populares está bastante enganado. O ‘gato’ se espalha pelos            
morros e pelo asfalto em igual proporção” (PARKIN, 2014). Artigo “ Ligth emite contas             
contraditórias e serviços questionáveis em favelas com UPP ”, publicado no site Rio on Watch              
em 08/04/2014. Disponível em:   http://rioonwatch.org.br/?p=11037  . 
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(Morador 5) Estamos acompanhando, a gente sabe dessa história, inclusive já tem um             
movimento contra. Não sei a que pé vai estar se fazendo essa            
privatização né. Eu queria primeiro entender ao que se propõe          
essa privatização, para a gente tentar se posicionar.        
Qualidade? A gente entende que tem muito a se fazer.  Eu           
particularmente gostaria de estar pagando minha conta, se        
é privatizado se é estatal, mas que o serviço estivesse de           
qualidade. Acho que eles estão privatizando por questões        
econômicas. O governo entendeu que estão perdendo dinheiro,        
não só no Vidigal, mas em todas as favelas. Então a gente            
entende que é uma questão econômica, de grana. Hoje não          
tem conta de água no Vidigal, favela nenhuma tem conta de           
água. A água é abastecida de forma que não tem conta. Será            
que isso onera o Estado? Deve onerar, mas será que essa           
conta que vai vir será justa. É complicado essa coisa de           
privatizar sem oferecer uma coisa de qualidade. 

Em janeiro de 2016 o governo do estado anunciou que irá privatizar o             

fornecimento de água e esgoto em favelas “pacificadas”. A distribuição de água            

que atualmente é feita de forma precária pela CEDAE será entregue ao setor             

privado através de uma Parceria Público Privada (PPP). O Vidigal está entre as             

oito primeiras favelas a serem atingidas pelo projeto que pretende alcançar 25            

favelas. Ao que nos parece, esse projeto constitui mais uma forma de avanço             

da fronteira econômica sobre o Vidigal e é sem dúvida mais um mecanismos de              

encarecimento do custo de vida. 

Toda essa conjunção de fatores econômicos vai determinando        

mudanças que afetam o cotidiano de vida, e em ultima instância, “induzem”            

moradores a se mudarem, uma expulsão indireta, discreta. A especulação          

imobiliária é determinante, afinal o aumento progressivo do valor dos alugueis           

é, por si só, um agente de despossessão massiva dos pobres. No entanto, não              

é apenas o solo ou a moradia que alcançam preços impraticáveis. Outros            

custos que envolvem a permanência - como alimentação, lazer e transportes –            

acompanham a escalada dos preços dos imóveis. Os serviços de água e Luz             

que na maioria das favelas não representavam custos, passam a consumir           

frações significativas do orçamento familiar.  

O principal meio pelo qual é apropriado nos contextos urbanos é, sem dúvida, a              
extração de terras e do aluguel das propriedades. Um grupo          
comunitário que luta por manter a diversidade étnica em seu          
bairro e protegê-lo da gentrificação pode descobrir       

234 
 



repentinamente que os preços (e os impostos) de suas         
propriedades aumentam à medida que agentes imobiliários       
propagandeiam para o risco o “caráter” multicultural,       
diversificado e movimentado de seu bairro. Quando o mercado         
concluísse seu trabalho destrutivo, não só os residentes        
originais seriam despojados do comum que eles haviam criado         
(sendo constantemente forçados pelo aumento dos aluguéis e        
dos impostos sobre a propriedade), como também o próprio         
comum já se teria degradado a ponto de torna-se         
irreconhecível (HARVEY, 2014, p. 152).  

Esses e outros fatores econômicos vão determinando a remoção. Muitos          

moradores são expulsos, lançados para os novos perímetros de favelização          

que sobram como alternativa aos sem teto, ou “sem lugar” como coloca Rolnik             

(2015, p15). O mercado imobiliário e o aumento dos custos inviabilizam a            

permanência; a indústria do turismo e os investimentos privados modificam o           

cenário. Com o apoio do Estado os agentes econômicos vão redefinindo e            

impondo usos mais rentáveis e, por conseguinte, criando impedimentos a          

permanência daqueles que não podem arcar com os custos crescentes de           

reprodução da vida. Os poderes financeiros apoiados pelo Estado pressionam          

para remoção forçada das favelas, para uma espécie de gentrificação de           

alguns desses territórios (HARVEY, 2011). Além disso, “A  mise-em-scène da          

‘favela S.A.’ exibe a comunidade e sua territorialização precária como uma           

mercadoria mais ou menos exótica a ser vendida no nicho de mercado            

multiculturalista” (BRITO, 2013, p. 102). 

A “guerra dos lugares” apontada por Rolnik (2015) se refere a processos            

globais e ao mesmo tempo profundamente locais de disputa por territórios. No            

Vidigal um episódio recente de disputa por propriedades ilustra de maneira           

quase risível o quanto esses conflitos estão acirrados. Em 2012 o jornal  O             

Globo noticiava um conflito entre dois empresários estrangeiros por um terreno:           

“Disputa europeia no Alto do Vidigal”. Chama atenção a metáfora utilizada: 

Como Adolf Hitler, que invadiu e anexou a Áustria ao território           
da Alemanha nazista em 1938, antes do início da Segunda          
Guerra Mundial, o empresário alemão Rolf Rudiger Glaser        
aproveitou a ausência do austríaco Andreas Wielend, de 34         
anos, para tomar a pousada Alto Vidigal, no alto da favela           
pacificada. O ataque ocorreu na noite do último dia 6. Glaser           
teria invadido o imóvel e expulsado funcionários e hóspedes         
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sob a alegação de que ele era o verdadeiro dono do local. A             
guerra entre os dois estrangeiros foi parar na 15ª DP (Gávea).           
Segundo o delegado Fabio Barucke, o alemão alega que nunca          
vendeu o terreno para o austríaco e que as assinaturas que           
estão nos documentos de compra do lote teriam sido forjadas.          
[...] O empresário alemão é acusado de ter invadido a          
propriedade após tentativas frustradas de readquirir o terreno        
tanto na Justiça como por meio de contatos por e-mail com           
Wielend, que não tinha interesse em vender o imóvel. [...]          
Vizinhos da pousada dizem que o empresário alemão tem         
procurado reassumir a posse de outros terrenos que vendeu no          
começo de 2010. Segundo eles, eram 37 imóveis. De acordo          
com um morador que preferiu não se identificar, o empresário          
ofereceu R$ 150 mil pela casa dele e não se dispôs a pagar o              
preço pedido, de R$ 250 mil (Site do jornal O Globo,           
28/09/2012)  156

 

Como escreveu Harvey, “o que está em jogo é determinar que segmentos            

da população se beneficiarão mais do capital simbólico coletivo com qual todos            

contribuíram, cada um ao seu modo, tanto hoje quanto no passado”(HARVEY,           

2014, P. 196). 

Os que criam um cotidiano comunitário interessante e estimulante acabam por           
perdê-lo para as práticas predatórias dos agentes imobiliários,        
dos financistas e consumidores de classe alta, que carecem         
totalmente de qualquer imaginação social urbana. Quanto       
melhores as qualidades comuns que um grupo social cria, mais          
provável é que sejam tomadas de assalto e apropriadas por          
interesses privados de maximização de lucros (HARVEY, 2014,        
p. 153). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

156 Matéria disponível em:    
http://oglobo.globo.com/rio/disputa-europeia-no-alto-do-vidigal-6234217 
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Esse estudo no auxilio a compreender que a cidade não é apenas o lugar,              

o palco dos negócios. Não está em construção uma cidade para os negócios, a              

própria construção é o negócio. Tanto que em grande parte as obras são feitas              

a toque de caixa, sem maiores preocupações com a qualidade e a longevidade.  

Para usar um exemplo próximo ao Vidigal, podemos pensar a queda da            

ciclovia Tim Maia, construída na Avenida Niemeyer. A obra “Olímpica”          

inaugurada pela prefeitura a apenas cinco meses e que custou R$ 54 milhões,             

desabou no ultimo dia 21 de abril de 2016 levando a morte de pelo menos três                

pessoas. A parte da ciclovia que caiu nos leva a refletir as condições das obras               

na “Cidade Olímpica”. O trecho que desabou é exatamente onde fica uma            

ponte construída em 1920, batizada de Viaduto Rei Alberto. O Viaduto foi parte             

das obras de melhoria da Av. Niemeyer para a visita do Rei Alberto da Bélgica.               

Que veio em missão de avaliar “o potencial Brasileiro para a aplicação dos             

recursos financeiros Belgas em áreas não exploradas, diversificando a         

economia colonial do país europeu, que nunca foi muito forte em concessões            

na África e na Ásia (DECOURT, 2006). Mais tarde conhecida como Gruta da             

imprensa, essa obra quase centenária chama atenção por sua boa          

conservação. A imagem do desabamento com o viaduto centenário de pé no            

mesmo lugar mostra que se as grandes obras urbanas sempre foram           

realizadas para vender a cidade, hoje a situação é muito mais grave e acirrada,              

porque mais do que nunca os grandes lucros da produção do espaço colocam             

em risco a natureza e a vida humana.  

No percurso desse estudo verificamos que a centralidade da questão          

imobiliária, ou o avanço do complexo imobiliário vai redesenhando a cidade e a             

vida dos cidadãos (ROLNIK, 2015). No Vidigal os efeitos políticos-territoriais          

desse processo incidem de maneira particular. O cotidiano de vida é           

atravessado por transformações, que inclusive implicam em processos de         

segregação e despossessão desse cotidiano. O valor de troca prevalece em           

detrimento do valor de uso anteriormente estabelecido.  
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O espetáculo entorno do marketing de “cidade maravilhosa” ou de “favela           

Chic” - a especulação imobiliária, o avanço da indústria do turismo, a criação             

de novos nichos de mercado e o status de cartão postal exótico - se sobre               

põem ao valor de uso dos moradores: estar perto do trabalho, ou ao menos dos               

centros de emprego e renda; ter uma rede de solidariedade; contar com            

determinadas “informalidade” do circuito inferior da economia urbana. 

Como ressalta Maricato (2001, p. 162) a representação ideológica é um           

instrumento de poder e, neste sentido, a publicidade e a mídia cumpre um             

papel especial na dissimulação da realidade. Criam uma aparência de “natural”,           

“positivo”, apresentam como “progresso” e “desenvolvimento” um processo        

paulatino de dominação e apropriação do espaço. 

Neste mundo tão cheio de respeito para com os imperativos econômicos, ninguém            
sabe qual é o verdadeiro custo de qualquer coisa produzida: a           
parte mais importante do custo real nunca é calculada, e o           
resto é mantido em segredo (DEBORD, 1997, p. 211). 

 

A despeito de ser uma favela, o Vidigal está localizado numa região            

central em franca valorização. Talvez essa centralidade permita falar em          

gentrificação. Entretanto, por ser favela o Vidigal ainda é, em alguma medida,            

periferia. Como alerta Volochko (2015, p. 115) a valorização do solo urbano            

encarna particularidades em sua realização na periferia.  “A questão que          

colocamos é que o processo de valorização fundiária/imobiliária nas/das         

periferias produz uma valorização do espaço que não se realiza do mesmo            

modo como em regiões centrais já amplamente valorizadas [...]”. Na periferia, a            

valorização do espaço acontece de forma mais fragmentada e mais lenta, pois            

geralmente não conta com aquilo que é central para valorização do espaço, os             

investimentos do Estado.  

Como uma favela na região central, no Vidigal a valorização do espaço é             

muito acelerada, porém até agora os investimentos do Estado são restritos. O            

Programa Favela-Bairro realizou algumas obras de infraestrutura insuficientes        

e que já se encontram deterioradas. Recentemente assistimos a         
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implementação do Programa Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) que não          

contou com grandes investimentos, porém foi capaz de valorizar o espaço e            

impulsionar processos de mercantilização e segregação.  

O avanço da fronteira econômica vai determinando processos de         

expulsão, remoção e, talvez gentrificação. Alguns segmentos são mais         

profundamente afetados e a eles é mais objetivamente negado o valor de uso,             

o acesso à terra urbana, o acesso ao espaço metropolitano e o “direito à              

cidade”.  

Talvez o processo em curso no Vidigal seja mais uma forma de            

combinação do “arcaico” e do “moderno”. Setores mais avançados, convivendo          

e funcionalizando os atributos do atraso. As favelas sempre foram uma solução            

precária dos pobres para viver nas cidades e uma solução do desenvolvimento            

com baixos salários. Mas em algum nível a “solução” moderna era substituir a             

favela por habitações modernas. Além de não ter sido extinta, a favela se             

expandiu e se tornou a forma de moradia predominante, dos pobres nas            

cidades brasileiras e especialmente no Rio de Janeiro. Neste sentido, nos           

parece que a favela como negócio ou como “solução” oficial é mais uma forma              

de funcionalização do “atraso” (OLIVEIRA, 2013).  

Hoje a arquitetura do Vidigal é uma combinação de moradias          

autoconstruídas, “arcaicas” e grandes obras de concreto armado, com  designer          

“moderno”. As “modernas” festas, cheias de glamour, precisam improvisar         

banheiros químicos. Porque a favela ainda carece de obras de infraestrutura           

básicas. A precariedade na distribuição de água e a ausência de esgotamento            

sanitário permanecem, sobrevivem às instalações “arcaicas”, muitas       

construídas pelas mãos e iniciativas dos moradores. As relações “arcaicas”          

também continuam sendo bastante funcionais, como quando as “modernas”         

boates contratam alguns moradores para trabalhar atendendo e servindo “os          

de fora”. 

Os moradores, que historicamente resistiram às investidas do interesse         

imobiliário, não têm desenvolvido embates mais incisivos. O que não quer dizer            
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que ignoram as transformações em curso. Não são agentes passivos, mas           

estão altamente fragilizados face à dimensão da crise urbana em curso. Essa            

fragilidade é também simbólica, mas acima de tudo material.  

Porém, nesse paraíso do capital financeirizado, que é o Rio de Janeiro,            

como em outras cidades pelo mundo, as resistências vão sendo forjadas. Afinal            

quando afirmamos que o Rio de Janeiro - da Colonização portuguesa à            

colonização das finanças - é uma cidade marcada pelo domínio do capital,            

também estamos falando que por aqui a luta de classes sempre fervilhou. A             

cada ciclo do capital, por aqui foram, e são, forjadas resistências. 

Esperamos que a frequente apropriação e dominação do Vidigal, pelo          

capital imobiliário e pela indústria de turismo, venha a gerar novas vias de luta              

política. As contestações dos moradores precisam alcançar implicações        

políticas mais amplas. O próprio Vidigal com sua história de resistência           

comprova que apenas a luta organizada é capaz de fazer contraponto aos            

interesses do capital.  

Verificamos que para além da ideologia propagada e propagandeada pela          

“pacificação” existe todo um aparato de construção de representações e          

interpretações sobre o Vidigal, que passa pela exaltação das marcas distintivas           

do local, penetrando na opinião pública e afetando a maneira como os            

moradores lidam com o processo. Chegamos a pontuar alguns contrassensos,          

mas também foi possível notar que mesmo os questionamentos geralmente          

vêm impregnados da ideologia dominante de “progresso”, “desenvolvimento        

local”, que, ao que nos parece, se traduz em um nível imperativo de             

resignação. Neste sentido, gostaríamos de nos debruçar melhor sobre a          

participação política dos moradores nesse processo. Como se trata de um           

processo global nos interessa estudar algumas experiências e formas de          

resistência quem vêm sendo travadas nas cidades. 

A análise da situação do Vidigal nos auxiliou a compreender mais           

profundamente como a reestruturação do espaço urbano é uma face da           

evolução da economia capitalista da contemporaneidade, mas também abriu         
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uma gama de questões a serem aprofundadas. Vários aspectos importantes da           

atual crise urbana escaparam alcance desse trabalho, o que corrobora com           

nosso desejo de avançar nessa pesquisa. 

Por ora, concluímos que no cerne da reestruturação do espaço urbano           

está a luta de classes. Mais do que uma “lógica do capital” trata-se da luta de                

classes. O fato da classe capitalista conseguir levar acabo suas estratégias           

econômicas comprova o quão desequilibrada é essa luta e evidencia que “o            

investimento de capital é a primeira arma de batalha no arsenal da classe             

dominante” (SMITH, 2007, p. 29). E essa luta de tem apresentado amplos            

desdobramentos sobre favela do Vidigal.  

A reestruturação do capital passa por processos de urbanização de inúmeras           
maneiras. Contudo, a urbanização do capital pressupõe a        
capacidade de o poder de classe capitalista dominar o         
processo urbano. Isso implica a dominação da classe        
capitalista não apenas sobre os aparelhos do Estado (em         
particular, as instâncias do poder estatal que administram e         
governam as condições sociais e infraestruturais nas estruturas        
territoriais), como também sobre populações inteiras – seus        
estilos de vida, sua capacidade de trabalho, seus valores         
culturais e políticos, suas visões de mundo. Não se chega          
facilmente a esse nível de controle, se é que se chega. A            
cidade e o processo urbano que a produz são portanto,          
importantes esferas de luta política, social e de classe. [...]          
Resta, portanto, examinar o processo urbano – seus aparatos e          
restrições disciplinares, assim como suas possibilidades      
emancipatórias e anticapitalistas – do ponto de vista de todos          
aqueles que tentam ganhar a vida e reproduzir seu cotidiano no           
contexto do processo urbano (HARVEY, 2014, p. 133) 

 

O Vidigal é um território sob crescente domínio do capital, e tem sido             

cenário das feições que a produção capitalista do espaço assume.          

Concordamos com a conclusão de Brito (2013, p. 103) “o que temos, no fundo,              

são as UPPs como suporte para um processo de instrumentalização da           

pobreza e da cultura como alavancagem para valorização imobiliária e          

fundiária”. Neste sentido, a “pacificação” é apenas o “braço armado” da           

dominação do capital, que quer “refazer a totalidade do espaço como seu            

próprio cenário” (DEBORD, 1997).  
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