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RESUMO

MAGALHÃES, Alexandre Almeida de. Transformações no “problema favela” e a
reatualização da “remoção” no Rio de Janeiro. 2013. 322 f. Tese (Doutorado em Sociologia)
– Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2013.
Esta tese busca analisar os significados da reatualização de práticas e discursos sobre a
“remoção” de favelas atualmente no Rio de Janeiro. Para a realização da pesquisa que
resultou neste trabalho acompanhei diversas situações de realocação conduzidas pela
prefeitura. Analiticamente, esta tese se articula a partir de três níveis: no primeiro, busco
retraçar as condições de possibilidade, na atual conjuntura, que permitiram a retomada do
termo/ação "remoção" como forma específica de intervenção estatal nas favelas cariocas. No
segundo, analiso como operaram, concretamente, estas intervenções, a partir da observação
dos inúmeros contatos entre agentes estatais e moradores daquelas localidades em processo de
realocação. Por fim, trato das dinâmicas de ação coletiva constituídas a partir da crítica que
estes moradores, bem como outros atores, individuais e coletivos, realizam a estes processos.
Palavras-chave: Favelas. Remoção. Intervenção estatal. Ação coletiva.

ABSTRACT

MAGALHÃES, Alexandre Almeida de. Transformações no “problema favela” e a
reatualização da “remoção” no Rio de Janeiro. 2013. 322 f. Tese (Doutorado em Sociologia)
– Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2013.
This thesis aims to analyze the meanings reviving of the practices and discourses on
the "removal" of favelas in Rio de Janeiro today. To perform the research that resulted in this
work followed several relocation situations conducted by the city. Analytically, this thesis is
articulated from three levels: first, I seek to trace the emergency conditions and possibility in
the current situation, the term / action "removal" as a specific form of state intervention in the
slums. In the second, I analyze how operated, specifically, these interventions, from the
observation of numerous contacts between state and inhabitants of the localities in the
relocation process. Finally, treatment of the dynamics of collective action constituted from the
criticism that these residents as well as other actors, individual and collective, perform these
processes.
Keywords: Slums. Removal. State intervention. Collective action.
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INTRODUÇÃO

“É preciso acabar com o tabu da remoção”

Logo após tomar posse em seu primeiro mandato, o prefeito do Rio de Janeiro afirmou
que as favelas não deveriam (e não poderiam) ser vistas como um “tabu”1. De acordo com o
dicionário Michaelis, tabu significa, entre outras coisas, “a própria pessoa ou coisa sagrada”,
“qualquer coisa que se proíbe supersticiosamente, por ignorância ou hipocrisia”, “que tem
caráter sagrado, sendo defeso a qualquer contato”. Segundo a elaboração do prefeito2, as
favelas teriam se constituído como algo “intocável”, explicado pelo seu crescimento
vertiginoso desde os anos 1980 e, como “coisa sagrada”, além de “intocável”, transformou-se
em algo “indiscutível”. Ainda de acordo com esta construção, expressa nas declarações
públicas do prefeito, assim teria ocorrido não em função dos próprios moradores destas
localidades que, ingênuos, foram submetidos aos interesses político-eleitorais dos
“demagogos”. Estes teriam criado e veiculado a ideia de que as favelas seriam uma “solução”
e, ao longo do tempo, transformando-as em algo “intocável”. Nas afirmações do prefeito, ao
interditarem o debate e criarem uma espécie de barreira simbólica à intervenção nestas
localidades, impediriam também, transformando em tabu, não apenas as favelas, mas uma
forma específica de intervir sobre estas: a erradicação. Era este “tabu” que agora mereceria e
deveria ser questionado.
O que o recurso à ideia de “tabu”, pelo prefeito do Rio (mas também por outros atores
que intervieram no debate), mobilizada para conferir sentido a um conjunto de relações por
ele observadas, mas também orientar um conjunto de ações concretas revela-nos é que esta
própria expressão está incluída no debate público na cidade do Rio de Janeiro no qual a
“favela” seria um tópico (ou um assunto) primordial. Neste sentido, interessa, sobretudo,

_______________________________________________
1

Entrevista do prefeito Eduardo Paes à revista Veja em maio de 2009.

2

Ao partir das declarações do prefeito neste momento, considerarei aqui o fato dele ser transfigurar como um
“ator típico”, tal como sugerido por Schutz (2012 [1970]), cujos motivos por ele acionados para explicar a
formulação emergem de uma “situação típica”, no caso ora em análise, em processo de constituição em torno
da remoção de favelas. Segundo o autor, “há atos de um tipo tão geral que é suficiente reduzi-los aos motivos
típicos de “alguém” para torná-los compreensíveis” (2012: 198).
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compreender as favelas a partir da forma como são interpretadas pelos diversos atores em
disputa e como elas se apresentam como resultado de um processo de definição simbólico
produzida coletivamente por estes indivíduos. Não cabe aqui a pergunta se as favelas existem
do ponto de vista objetivo. Elas existem, mas como um tópico de um debate, portanto como
um assunto em torno do qual um conjunto de representações é criado e veiculado e que, a
partir destas, produz-se consequências concretas.
Com efeito, não seria possível definir a “favela” em termos substantivos, pois, como
assunto, ela varia muito ao longo do tempo. O que aqui chamarei de “reatualização” da
remoção de favelas, neste sentido, apenas pode ser compreendido se se considera os contextos
específicos que oferecem as condições de possibilidade que favorecem e autorizam
intervenções como estas, que se apresentam como uma variação no repertório do debate (que
constitui) sobre as favelas.
É preciso ter em conta o fato de que há certas condições, em cada momento, que
favorecem determinadas ações em detrimento de outras e estas condições apenas podem ser
entendidas se levarmos em consideração os parâmetros a partir dos quais estas ações
encontram-se ajustadas. Neste sentido, compreender a elaboração do prefeito acima
mencionada sobre o “tabu”, que teria se estabelecido em torno do tema “remoção”, somente
seria possível se se considerar esta sua avaliação, que é, sobretudo, moral, sobre as favelas (e
o que lhes aconteceu ao longo dos últimos trinta anos), como uma ação e não uma retórica
abstrata, que não produziria consequências. Ao acionar a ideia de “tabu”, o prefeito (mas
muitos outros atores, individuais e coletivos) não estaria apenas opinando sobre um assunto,
mas intervindo sobre ele. Além do mais, para fazer isso, seria necessário acionar um quadro
de referência que articule sua elaboração e oriente as ações decorrentes.
Importante destacar que quando me refiro à “redefinição” e/ou “reatualização” da
remoção de favelas como um problema público, estou aludindo ao fato de que, embora a
problemática seja a mesma que aquela dos anos de 1960 e 1970 (a remoção), o contexto ao
qual ela está indexada atualmente se modificou consideravelmente. Os referenciais de sentido
que motivavam a ação estatal nas favelas e as justificativas ajustadas a estes se alteraram,
embora, repito, a problemática seja a mesma.
Ao acionar a expressão “tabu”, que retoma, num certo quadro de referência, um
conjunto de fenômenos e processos cujo centro são as favelas, o prefeito, bem como outros
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atores, individuais e coletivos, realizam dois movimentos associados: em primeiro lugar,
oferecem uma crítica ao que consideram ter se transformado num “pensamento dominante”3
acerca do que se fazer com o “problema favela” e que, consequentemente, teria permitido sua
expansão no território urbano e, como implicação disto, dos problemas que lhe seriam
correlatos. Em segundo lugar, essa crítica incorporaria elementos presentes nos repertórios
constituídos anteriormente sobre as favelas, mas transformando-os. Um dos elementos
principais acionados é o da “desordem urbana” que as favelas representariam, isto é, sua
existência expressaria a impossibilidade de se conceber uma cidade urbanisticamente
organizada e racionalmente funcional.
Estes elementos remontam tanto ao período de surgimento destes aglomerados no
espaço da cidade, no início do século XX, quanto ao posterior reconhecimento oficial de sua
existência, a partir da década de 1930, e todas as consequências concretas advindas das
representações coletivas constituídas nestes períodos. Entretanto, atualmente, lida-se com este
“problema” tendo como referência o fato de que, apesar da lógica dominante em relação a
estes territórios ter sido a de sua eliminação, mesmo em períodos de relativo reconhecimento4,
as favelas persistiram no espaço físico da cidade. Mais do que isso, em função mesmo das
mudanças nos processos de urbanização brasileiro, especialmente na década de 1980, e com o
fim do Banco Nacional de Habitação e também da política oficial de remoções compulsórias,
as favelas tenderam a se consolidar.
O que parece estar em jogo, neste momento, no que se refere às favelas cariocas,
quando se tenta retomar a questão da erradicação através, entre outros argumentos, da ideia de
“tabu” seria justamente esta “consolidação” destes territórios no tecido urbano. Se
anteriormente se percebiam as favelas como “provisórias” e, portanto, quase todas as ações
direcionadas a estas previam sua eliminação do espaço da cidade, o longo caminho percorrido
por elas e seus moradores, por conjunturas que por vezes lhes eram mais favoráveis, por vezes
não, acabaria por transformá-las em uma forma urbana entre outras, seja através da luta dos
próprios moradores pelo reconhecimento de seus direitos, seja pela pura pressão de seu
crescimento vegetativo, a qual as políticas de habitação e a própria especificidade da
urbanização brasileira a partir dos anos 1980, não conseguiriam interromper.

_______________________________________________
3

Entrevista do prefeito Eduardo Paes à revista Veja em 2009.

4

Assim como ocorreu após o Governo Vargas, em 1945, mas também durante seu segundo governo, em 1950,
expresso principalmente no processo definido por Machado da Silva (2002) como “controle negociado”.
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Embora, como se observará na segunda parte desta tese, o quadro de referência atual,
ao qual estão ajustadas as ações da administração pública municipal, bem como suas
justificativas, retome, como já afirmado, elementos discursivos que remontam a repertórios
anteriores constituintes e constituídos pelo debate em torno do “problema favela”, o que
parece estar sendo considerado seriam, ao acionar a ideia de “tabu”, os desdobramentos e as
consequências destes processos que possibilitaram a “consolidação” das favelas. Questionase, sobretudo, o fato de que, ao se “permitir” a sua expansão e consolidação5,
consequentemente a cidade e seus moradores tiveram que suportar todos os efeitos negativos
disso, vistas não somente pelo aspecto do “caos” urbanístico que estes territórios
representariam, mas também por favorecer a proliferação da violência, que se transformaria, a
partir de então, em nosso principal problema público.
O que a mobilização da ideia de “tabu” por determinados atores parece questionar
seria justamente o fato de que os jogos de linguagem que alteraram o quadro de referência
moral sobre as favelas, especialmente a partir dos anos 1980, ao incorporar, entre seus
dispositivos, a questão da urbanização como principal ação do Estado nestes territórios,
teriam favorecido a tradução de qualquer intervenção nas favelas, que não fosse a sua
urbanização, como sendo autoritária. Não por acaso, o final dos anos 1970 e início dos anos
1980, expressam, num contexto mais geral da sociedade brasileira, um período importante:
não apenas representava a mudança lenta no sentido do fim da ditadura militar, que perdia
cada vez mais sua legitimidade frente a vários setores da sociedade, mas também o
surgimento de novas mobilizações sociais, especialmente aquelas vindas do chamado novo
sindicalismo e dos “movimentos sociais urbanos”.
O período de abertura democrática produziria um novo enquadramento para o debate
acerca do que se fazer com as favelas e as periferias em geral e, no bojo daqueles
acontecimentos, as soluções consideradas associadas à ação do período anterior (marcadas
pela repressão) seriam terminantemente desconsideradas. Os debates sobre a urbanização
foram retomados, visto que a correlação de forças que resultou no golpe militar de 1964 havia
deslocado esta possibilidade de intervenção, tratada como não adequada aos propósitos do
regime político de então. Afirmo que foram retomadas, pois, como apontam diversos autores
(Machado da Silva, 2002; Lima,1989; Grabois, 1973), tal discussão já havia surgido nos anos

_______________________________________________
5

Associadas, no enquadramento moral atual das favelas, como veremos mais adiante, à ação dos “demagogos”.
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1950, especialmente no bojo das intervenções da Igreja Católica nas favelas e a partir da
organização de seus moradores, inicialmente através da União dos Trabalhadores Favelados e,
posteriormente, a partir da Federação das Associações de Moradores da Guanabara (FAFEG),
cuja principal reivindicação daquele período fora justamente a urbanização destes territórios e
a recusa da erradicação.
Nesta configuração, como resultado deste processo, o termo “remoção” acabaria sendo
deslocado no repertório de representações e práticas sobre as favelas. É importante ressaltar
que, embora deslocada, a remoção, enquanto um dos elementos da linguagem prática que
constitui a favela como um problema, persistiu nas intervenções do Estado nestas localidades,
embora tenha ocorrido apenas de forma pontual. Na narrativa elaborada atualmente para
justificar a intervenção sobre estes territórios, como já afirmado, o termo “remoção” passaria
a ser reincorporado e ressignificado: não seria mais possível pensá-lo como algo “autoritário”,
como o debate público dos anos 1980 assim o traduziu, mas como uma forma de ação estatal
que, além de equalizar e equilibrar o espaço urbano em fragmentação, permitiria oferecer
melhores condições de vida aos moradores que estivessem habitando áreas classificadas no
interior desta argumentação como impróprias, seja por estarem situadas em “áreas de risco”,
de proteção ambientais ou “não urbanizáveis”.
Este último termo, como se terá oportunidade de discutir na segunda parte, em
conjunto com “desadensamento”, representariam modificações importantes no léxico sobre as
favelas neste período. Se pudermos adiantar uma interpretação possível, indicam a
possibilidade da coexistência de formas distintas de intervenção sobre estas localidades, antes
vistas como antagônicas: urbanização e remoção. Se até meados da década de 1970, como
afirmam Machado e Figueiredo (1981), poder-se-ia falar em uma espécie de polarização entre
as duas formas, que implicava não somente numa oposição entre formas distintas do Estado
atuar, mas fundamentalmente construções gramaticais alternativas produzidas por diferentes
grupos sociais (incluindo aí os moradores de favelas) sobre estes territórios, atualmente elas
se apresentam como complementares.
Como afirmado acima, a mobilização da ideia de “tabu” seria importante neste
contexto ao permitir a abertura de um espaço no debate sobre as favelas que pudesse
reincorporar a “remoção” enquanto uma das práticas de intervenção possível do Estado nestes
territórios. Além disso, como será possível observar na parte 2, uma configuração social e
política específica favoreceria o que aqui chamo de “retomada” (ou reatualização) da
remoção. Outros elementos discursivos seriam acionados neste período para justificar esta
“retomada”, principalmente as ideias de “caos”, “desordem”, “ilegalidade”, recusa às regras
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estabelecidas, entre outras. Muitos destes termos retomam parte do repertório que se
constituiu ao longo do tempo sobre as favelas, embora seus conteúdos e seus contextos de
significação tenham se alterado consideravelmente.
As intervenções sobre as favelas apenas podem ser compreendidas se se considera
seus contextos específicos, aqueles que oferecem as condições de possibilidade para a sua
efetivação. Há certas condições que favorecem, a cada momento, determinadas ações em
detrimento de outras (ou mesmo uma articulação entre muitas possíveis) e estas somente
podem ser explicadas se se leva em consideração os parâmetros a partir dos quais estas ações
estão enquadradas e aos quais se ajustam. Neste sentido, é importante para a análise ora em
curso sobre as mudanças recentes nas ações estatais nas favelas cariocas, reconstituir os
quadros de referência anteriores que foram estabelecendo as favelas como um problema e
produzindo formas de atuar sobre elas e seus moradores. Isso irá permitir situar o que aqui
estou chamando de “retomada” (ou reatualização) das práticas de remoção.
Com isso, “retomada”, aqui, no plano da análise, encontra-se e se articula com a ideia
de “tabu”. Estou afirmando que, a partir da explicitação do que dizem e realizam os diversos
atores, individuais e coletivos, ao fazerem emergir o termo “remoção” atualmente no debate
sobre as favelas e seus moradores, especialmente a partir desta referência (o tabu), estão
realizando um duplo movimento: de um lado, criticam um dos repertórios construídos sobre
as favelas, especialmente aquele veiculado através da ideia de urbanização. De outro lado,
remontam a outros períodos (notadamente às décadas de 1960 e 1970) em que tal prática era
traduzida numa chave positiva pelo quadro de referência dominante, reincorporando-a a partir
de outros parâmetros e justificando-a com novos argumentos.
As favelas, desde o seu surgimento, figuraram como um importante tópico no debate
público que se constituiu em seu entorno e, desta forma, como resultado deste, as produziram,
além de se transformar numa considerável dimensão do conflito social, territorializando-o. Ao
seu surgimento, no início do século XX, seguiu-se uma miríade de interpretações e propostas
para resolver este “problema”. O “problema favela”, à medida que ia sendo elaborado,
incorporava sempre novos elementos que o constituía (e modificando-o, em alguma medida),
produzindo também repertórios nos quais se especificavam o conteúdo simbólico que lhe
dotava de sentido.
Falar sobre a favela era falar sobre a cidade como um todo e, além disso, propor
alguma intervenção para corrigir os seus problemas. As favelas e seus moradores, desde o seu
surgimento, identificados e enquadrados pelo quadro normativo dominante como os
elementos responsáveis pelos problemas que as cidades enfrentavam, seriam os objetos
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principais das propostas de correção urbana que se foram constituindo ao longo do tempo no
Rio de Janeiro. Tais propostas variaram desde intervenções de caráter “civilizatório”, haja
vista o fato de os moradores destes territórios serem considerados moralmente inadaptados à
vida urbana, passando por propostas de controle negociado, como afirma Machado da Silva
(2002), até as de controle social mais coercitivo, o que passou a ocorrer com as políticas de
segurança pública mais recentes.
Como será possível verificar ao longo da primeira parte desta tese, o grau de coerção e
controle variou muito entre os múltiplos períodos da história das favelas e esta variação deve
ser compreendida a partir das conjunturas específicas em que determinadas práticas foram
constituídas. Vistas como elementos heterônomos das cidades e que as impediriam de ser
mais homogêneas e racionalmente organizadas, as intervenções se caracterizariam por um
atributo comum a todas elas: “acabar” com as favelas. Desde a remoção compulsória até a
urbanização, tais intervenções previam “eliminar” o problema.
O debate atual que recuperou novamente o termo “remoção” se insere nas mudanças
consideráveis pelas quais a cidade do Rio de Janeiro vem passando nos últimos anos. Tais
“transformações”, assim como classificado pelo discurso oficial, vêm implicando em
alterações significativas nos usos e fluxos dos espaços e lugares da cidade. Há muitas décadas
não se observavam intervenções de tal magnitude. Seria possível afirmar que, na dimensão em
que ocorrem, apenas é comparável às reformas urbanas empreendidas pelo prefeito Pereira
Passos no inicio do século XX. Não à toa, o atual prefeito, Eduardo Paes, costuma reivindicar
esta herança para caracterizar seu governo6.
Tais transformações, que permitiram a retomada da via da erradicação de favelas
como uma das formas de intervenção estatal na gestão dos espaços e lugares da cidade,
ocorrem no compasso da proliferação de dispositivos de exceção que alteraram
consideravelmente os parâmetros a partir dos quais se estabeleciam as relações entre o Estado
e suas margens no Brasil. Neste sentido, seria possível afirmar, tal como ressalta Telles
(2010), que houve um alargamento, nos últimos anos, de mecanismos de controle e
administração das populações em detrimento da política e seus protocolos de negociação,
discussão e participação. No caso do Rio de Janeiro (mas é possível afirmar, sem incorrer em
erro, no Brasil como um todo), simultaneamente às remoções, atualizam-se outros tantos

_______________________________________________
6

Cf. O Globo, 09/07/2012: “Em campanha, Paes tenta vincular sua imagem às transformações feitas por Pereira
Passos”.

19

mecanismos de controle populacional, como seria o caso das Unidades de Polícia
Pacificadora7 e a internação compulsória de usuários de drogas em situação de rua. As
intervenções estatais de gestão populacional que se constituem a partir de processos de
erradicação de favelas ganhariam impulso especialmente a partir da realização de certos
megaeventos, notadamente a Copa do Mundo de 2014, alcançando um número considerável
de cidades pelo país. A preparação das cidades-sede do mundial de futebol incorporou, em
suas ações de reconfiguração urbana, realizadas para adequa-las às exigências feitas pela
Federação Internacional de Futebol (FIFA), a realocação de inúmeras localidades8.
Além disso, assim como se verificam em outras regiões do país, os grandes
empreendimentos

econômicos,

tratados

como

fundamentais

ao

atual

modelo

de

desenvolvimento, ocorrem ao passo de profundas alterações sócio-territoriais, implicando em
deslocamentos populacionais que não encontraria precedente na história recente do país.
Sobre isto, bastaria observar os casos das hidrelétricas e seus impactos sobre as populações
ribeirinhas e as indígenas. Observem-se também os empreendimentos ligados à indústria
química, petroquímica e de minério (entre outras) que, além de provocarem consideráveis
impactos ao meio-ambiente, têm levado à realocação de populações locais e/ou originárias,
especialmente as indígenas.
A partir desta configuração observada atualmente no Brasil e, no caso em tela, o das
remoções de favelas no Rio de Janeiro, passei a notar que o “alargamento” da administração e
gestão de determinadas populações ao qual me referi acima se constituía a partir de um
processo de intervenção estatal que incidia fundamentalmente sobre a circulação de certas
pessoas e grupos no espaço na cidade, redefinindo os fluxos e usos que a constituem. O que
parecia ser mais significativo nas inúmeras ações das agências estatais na atual conjuntura,
marcadas por inúmeras experiências de gestão populacional, como já afirmado, não seria
propriamente o objetivo de impedir ou simplesmente anular, via regras formais (normais de

_______________________________________________
7

Ação do governo do estado do Rio de Janeiro implementada a partir de 2008. Consiste basicamente na
ocupação policial de determinadas favelas cuja principal justificativa seria acabar com o controle exercido
pelos grupos de traficantes. Entretanto, tem implicando em um controle policialesco das condutas e da vida
política e cultural local, renovando, desta forma, o quadro das violências historicamente constatadas da polícia
nestas localidades.

8

Estes conflitos foram relatos no Dossiê da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa, que congrega
os Comitês Populares da Copa, coletivos que buscam acompanhar os impactos da realização deste megaevento
em inúmeras esferas, tais como habitação, trabalho e transporte. Seus integrantes estimam que, em função
tanto da Copa do Mundo de 2014 quanto das Olimpíadas de 2016, aproximadamente 170 mil pessoas serão
removidas de favelas pelo país. Este dossiê pode ser encontrado em: www.portalpopulardacopa.org.br
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edificação mais restritivas, por exemplo), determinados fenômenos, tais como os da
“favelização”. Mais do que isso, não se observava propriamente uma busca para acabar com o
“problema favela”, mas, ao contrário, intentava-se reinseri-lo em outros termos nas dinâmicas
que estavam alterando os fluxos urbanos.
Neste sentido, a observação destas práticas estatais permitiu apontar que o elemento
mais importante das várias intervenções que ocorreram sobre determinadas populações no Rio
de Janeiro implicavam numa espécie de regulação sobre sua circulação no espaço, redefinindo
quais os lugares que podiam percorrer e, principalmente, habitar. Esta afirmação nos remete
aos apontamentos que Foucault (2008) realiza em sua obra Segurança, Território e
População, quando o autor aborda a emergência de uma nova tecnologia de governo, a
segurança: “não mais estabelecer e demarcar o território, mas deixar as circulações se
fazerem, controlar as circulações, separar as boas das ruins, fazer que as coisas se mexam, se
desloquem sem cessar, que as coisas vão perpetuamente de um ponto a outro, mas de uma
maneira tal que os perigos inerentes a essa circulação sejam anulados”.
Ao observar esta questão da intervenção sobre a circulação e fluxos de determinados
grupos sociais, o que me pareceu fundamental das práticas estatais então por mim analisadas
na atual conjuntura, notei que minha pesquisa não dizia respeito unicamente ao processo de
remoção “em si”, mas, mais fundamentalmente, a outra questão: a reprodução do “problema
favela”, isto é, a persistência e atualização da favela enquanto um problema. A própria
evocação do nome “favela” já expressaria a evocação de um problema e, neste sentido, não
precisaria ser anunciado explicitamente como tal.
Estou tomando a continuidade deste problema, da favela como problema, por um das
dimensões possíveis, que é a da questão urbanística. Não estou partindo da questão da
segurança pública, embora ela sempre esteja presente, em função da gramática da violência
urbana. Ao partir da análise do que chamarei de “repertório da remoção”, aponto para o fato
de que a “remoção” é uma questão boa para pensar a continuidade e as transformações
internas deste “problema”, como se aquele expressasse um coagulo, pois ali estariam
imbricados vários de seus elementos constituidores. A “remoção” seria uma pista que me
permitiu acessar a constituição de um dos repertórios possíveis, que são parte do processo de
constituição contínua e reformulada da favela como problema.
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A entrada em campo: percursos, técnicas e conflitos

Nesta seção, gostaria de abordar como se constituiu a escolha pela problemática em
questão, bem como alguns dos desafios e dilemas surgidos durante a realização do trabalho de
campo que estrutura esta tese. O interesse em pesquisar a questão da remoção de favelas
surgiria ainda em 2005, quando estava na graduação em Ciências Sociais na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, participaria de um evento, na Universidade
Cândido Mendes, intitulado “Favela é Cidade”. Este evento fora organizado, à época, pela
Frente Estadual de Luta contra a Remoção e marcava uma das atividades deste grupo contra
as remoções de favelas anunciadas naquele momento devido a preparação da cidade do Rio de
Janeiro para os Jogos Pan-Americanos de 2007. O objetivo daquele encontro fora, por um
lado, questionar uma visão muito corrente sobre estes territórios, qual seja, de que seriam
enclaves que não pertenceriam à cidade, mas que a ameaçava de alguma maneira e, por outro,
articular e engendrar uma forma de mobilização contra a possibilidade de erradicação.
Embora a origem do interesse pelo tema das favelas e, especificamente das remoções,
possa ser localizada naquele período, todavia, o que mais me chamava a atenção naquele
momento era a questão da ação coletiva. Naquele evento pude observar diversas
organizações, que implicavam formas de engajamento diferentes, formatos completamente
distintos e orientações normativas e políticas também muito diversas.
Chamava a minha atenção, nas várias intervenções feitas pelos participantes, que
aquelas diferenças não eram apenas de estilo, mas pareciam irredutíveis. Comecei a
questionar, então, o que definia como intensa fragmentação dos grupos que, apesar de
afirmarem ter interesses em comum, suas ações ocorriam de forma muitas vezes dispersa no
tempo e no espaço. Posteriormente, refletiria sobre estas observações e perceberia sua
dimensão explicitamente normativa: ao invés de observar como aquela configuração então se
formava e perceber qual o sentido dado pelos próprios atores às suas ações, isto é,
compreender aquele momento em seus próprios termos, deixei-me levar por determinadas
pré-concepções que, assim como qualquer pessoa, possuia acerca do que deveria ser a ação
coletiva.
Apesar do interesse em estudar a relação entre favela e ação coletiva, tal
empreendimento apenas se concretizaria muito tempo depois, quando ingressei no mestrado
em sociologia. No projeto para participar da seleção apontei o interesse em comparar dois
processos aos quais os moradores de favelas da cidade do Rio de Janeiro estavam submetidos
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e o que faziam para superá-los: a questão da violência policial e da remoção. Com o passar do
tempo, entretanto, as dificuldades devidas à falta de tempo suficiente impediriam de continuar
a empreitada da comparação. Naquele momento, optei por analisar apenas a formação da ação
coletiva em torno da crítica à violência de Estado. Mas, apesar disso, no momento inicial do
trabalho de campo, estabeleci os primeiros contatos com a questão da remoção de favelas e,
durante um tempo considerável, realizei trabalhos de campo paralelos. Quando percebi que
seria inviável e humanamente impossível continuar nesta empreitada.
Contudo, como disse acima, apesar de ter privilegiado, naquele momento, a questão da
violência de Estado, iniciei o trabalho de campo em relação ao tema das remoções. Naquela
ocasião, estava pesquisando textos e teses que abordassem este assunto para elaborar um
miniprojeto a ser apresentando ao grupo formado por orientandos do professor Machado da
Silva. Uma de suas alunas, proveniente do programa de Pós-Graduação em Sociologia e
Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), disse-me que participava de um grupo de
pesquisa naquela universidade e que lá havia uma mestranda que estava fazendo uma pesquisa
sobre a tentativa de remoção de uma favela em Jacarepaguá. Obtive o contato desta aluna e
fui conversar com ela na UFF para explicar o meu interesse de pesquisa e saber no que
consistia seu trabalho.
Naquele momento, havia feito um recorte (um mega recorte) no qual constava a região
da Baixada de Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade. Objetivava compreender os processos
de remoção de favelas que então ocorriam ou estavam próximos de acontecer naquela área,
especialmente em função da realização dos Jogos Pan-Americanos. Ainda naquele momento
inicial, de mapeamento do que queria fazer, apontei o estudo de caso de uma favela desta
região. Muitas das pessoas que lá moram foram meus colegas de escola na infância e no inicio
da adolescência. A história daquela localidade de alguma maneira dizia respeito, mesmo que
distante, sobre minha própria história.
Voltando ao contato com a mestranda da UFF, durante a conversa ela me informaria
sobre uma atividade que ocorreria no dia 1º de maio de 2008 na favela que então
acompanhava em sua pesquisa. Inicialmente, ela disse que iria a esta atividade e que poderia
me acompanhar. Contudo, no dia anterior ao evento, ligou-me informando que não mais
poderia por motivos particulares. Pedi, então, que me explicasse como chegar naquela
localidade. No dia em questão, pela manhã, dirigi-me até a referida favela. Como havia me
explicado a mestranda, percorri toda a extensão do canal que passa ao lado da favela e que dá
o primeiro nome desta. Como ainda não a conhecia, perguntei à algumas pessoas que estavam
na rua como chegar no local que me fora indicado. A referência que eu tinha era uma igreja

23

católica. Continuei andando, mas esta nunca parecia chegar. Finalmente, muitos minutos
depois, cheguei à referida igreja. Não conhecia ninguém. Perguntei pela atividade do 1º de
maio que se realizaria ali. Informaram-me que a maior parte das pessoas fora para o final da
localidade. Era um dia chuvoso. Fui até estas pessoas. Esta favela é extensa e relativamente
densa em um trecho, embora boa parte dela esteja instalada a beira do canal.
Chegando lá, percebi que havia uma aglomeração. Muitos estavam com faixas. Parecia
que uma caminhada se iniciaria. Depois de muito tempo, finalmente aquelas pessoas saíram
em passeata. Segundo pude apurar com algumas pessoas que participavam daquela ação, o
objetivo inicial era que todos se dirigissem até a Cidade da Música, um centro cultural que,
naquele momento, mesmo após alguns anos, encontrava-se inacabado e que se localiza no
bairro da Barra da Tijuca, próximo dali, assim como fora feito um ano antes. Entretanto, os
presentes avaliaram e, como estava chovendo, decidiram caminhar apenas até a igreja, na
própria favela, onde havia sido programada uma série de atividades. Ajudaria a levar uma das
faixas. Finalmente, algum tempo depois, chegaríamos à igreja. Nesta, durante algumas horas,
alternaram-se apresentações culturais e intervenções dos que pareciam ser porta-vozes de
determinadas favelas e movimentos sociais. Durante as atividades, pude entrar em contato
com algumas pessoas. Após a fala de uma moradora da Vila Autódromo e de outra do Arroio
Pavuna, fui até elas me apresentar. Expliquei qual era o meu interesse e marquei de ir até às
localidades em que moravam para entrevistá-las. Neste mesmo dia, conheci uma defensora
pública, com a qual também combinei de conversar em outro momento.
Alguns dias depois, num domingo, fui conversar com as moradoras das localidades
mencionadas, iniciando pela Vila Autódromo. Após conversarmos por um longo tempo, ela
perguntaria se eu gostaria de acompanhá-la pela favela, visto que pretendia conversar com
alguns moradores para lhes pedir ajuda para uma atividade que seria realizada em outro
momento. À medida que andávamos, ela me apresentava, dizendo que eu era um pesquisador
que estava estudando a situação da localidade. Naquele dia, ainda durante a entrevista, ao
reconstruir a história da favela até aquele momento e de apontar todas as mobilizações já
feitas, ela comentaria que há alguns anos havia sido criado o Movimento União Popular
(MUP), formado por moradores de diversas favelas da Baixada de Jacarepaguá. Ela, então,
me informaria sobre as reuniões regulares do grupo em uma igreja que se localizava em um
bairro da região e me perguntaria se eu gostaria de ir a uma delas. Eu agradeci o convite e
disse que participaria de um dos encontros.
No dia seguinte, como havia combinado com esta moradora, encontrei-a próximo à
localidade em que mora e de lá fomos, de carro, até a igreja. Chegamos aproximadamente 30
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minutos depois. Aguardei-a estacionar e, logo após, seguimos até uma sala que ficava em um
prédio anexo à igreja. Quando entramos havia algumas pessoas, às quais fui apresentado. Em
seguida, no momento em que os presentes informam seus nomes e de onde eram, eu
explicaria o porquê de estar ali e solicito aos presentes que autorizem minha participação nas
reuniões a partir daquele momento. A principio, não haveria qualquer recusa, pelo contrário.
A partir daquele instante, passaria a frequentar estes encontros regularmente, o que me
permitiu compreender parte da dinâmica daquele movimento social. Além disso, participaria
também de outras atividades, tais como assembleias locais em favelas da região,
especialmente quando surgia alguma notícia de que alguma poderia ser removida. Todavia,
estas e outras situações não seriam tão comuns neste período, o que restringiria minhas
observações apenas aos encontros semanais deste grupo. Neste período, conheceria moradores
de várias outras favelas que participavam das reuniões do MUP, além de integrantes da
Pastoral de Favelas, outro coletivo importante que surgiu no período de realização da
pesquisa, cuja atuação analisarei mais detidamente quando abordar a formação da ação
coletiva em torno da critica aos processos de erradicação.
Meu trabalho de campo, a partir do contato feito com integrantes deste movimento
social, começaria a ganhar contornos mais nítidos: de uma ideia difusa quanto ao recorte
analítico, agora eu já tinha a possibilidade de defini-lo de uma melhor forma, visto que neste
instante, a partir do acompanhamento da atuação deste grupo, poderia acessar uma parte
importante do processo de construção da remoção de favelas como um problema público
naquela região da cidade.
Nesta ocasião, após uma reunião com meu orientador, este me sugeriu que eu
conversasse com um professor de Direito da Universidade Cândido Mendes, que também é
procurador aposentado e tem uma longa trajetória de participação e assessoria de movimentos
sociais que se constituíram em torno da questão da moradia no Rio de Janeiro. Entrei em
contato com ele e solicitei uma entrevista, o que fui prontamente atendido. Marcamos na
Universidade em que trabalhava. Em um dado momento da conversa, ele comentaria sobre a
existência de outro movimento social: o Conselho Popular. Este grupo também é formado por
moradores de favelas, especialmente aquelas em que já houve algum anúncio de remoção,
mas igualmente por moradores de ocupações de prédios públicos vazios. Pelo menos esta era
a formação quando conheci o coletivo. Outros grupos constituem o que eles próprios chamam
de “grupos de apoio”, como a Pastoral de Favelas, e a parte jurídica através do Núcleo de
Terras e Habitação da Defensoria Pública e a Subprocuradoria de Direitos Humanos do
Ministério Público, além de alguns parlamentares do município e do estado.
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Diferentemente do MUP, tem o objetivo de atuar no conjunto da cidade. Perguntaria a
este professor se eu poderia conhecer este grupo, e ele me convidaria para participar de uma
reunião. Alguns dias depois, encontro-o na Universidade. As reuniões deste movimento, nesta
ocasião, realizavam-se em uma sala num prédio anexo. A partir daquele momento, assim
como no caso do MUP, passaria a frequentar regularmente estes encontros. Neste caso,
embora o escopo da pesquisa pareça ter aumentado neste instante, as atividades que
rotineiramente participei se resumiam às próprias reuniões. Naquele momento, a principal
atividade do grupo se concentrou na construção de um ato público. Este seria feito para
criticar a decisão do então principal responsável pela Arquidiocese do Rio de Janeiro em
encerrar as atividades das pastorais sociais, especialmente a Pastoral de Favelas. Algumas
semanas depois, tal ato seria realizado em frente à sede da Igreja Católica, mas sem produzir o
efeito esperado, isto é, as pastorais continuariam inativas.
Durante este ano (2008), então, meu trabalho de campo consistiria fundamentalmente
em participar destas reuniões e de, eventualmente, atividades que fossem realizadas em
algumas favelas9, além de buscar construir os laços de confiança que todo trabalho deste tipo
requer. Tive acesso, a partir de inúmeras conversas informais, às mais variadas situações (ou,
mais precisamente, interpretações sobre estas) que ocorriam tanto na região da Baixada de
Jacarepaguá, quanto em outras regiões.
No final do ano, nas reuniões do Conselho Popular, outra notícia também levaria a
organização de outro ato público: o fato de que a coordenadora do Instituto de Terras do
Estado do Rio de Janeiro seria exonerada. Esta instituição intervém em conflitos fundiários no
estado, principalmente no sentido da regularização de áreas informais, e a gestão àquela época
era percebida como sendo próxima aos anseios dos movimentos sociais de moradia e dos
moradores de favelas. Fora exigida uma reunião com o secretário estadual de habitação, mas
esta apenas ocorreria no dia programado para a manifestação, já no início de janeiro de 2009.
O ato público se realizou em frente ao prédio da secretaria e reuniu moradores de diversas
favelas que têm algum tipo de acompanhamento pelo ITERJ, além de lideranças de outros
movimentos sociais e de mandatos parlamentares. Apesar desta mobilização e da reunião com
o secretário, o objetivo almejado, qual seja a manutenção da então presidente, não foi

_______________________________________________
9

Uma das atividades em torno da qual os integrantes mais se engajaram foi a tentativa, não efetivada até hoje, de
remoção de uma pequena favela no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Diversas reuniões foram realizadas,
inclusive nesta localidade.
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alcançado. Naquele período havia a avaliação por parte dos coletivos envolvidos de que a
ação desta era inconveniente para as políticas dos governos municipal e estadual, visto que o
ITERJ atuava justamente em processos de regularização fundiária, isto é, na garantia da
permanência das pessoas em seus locais de moradia.
Dando prosseguimento, continuei acompanhando as reuniões e outras atividades do
Conselho Popular e do Movimento União Popular. No período em que comecei a participar
das atividades do Conselho10 também conheceria outro grupo com as mesmas características
que os outros dois: o Conselho Comunitário do Alto da Boa Vista. Este coletivo havia sido
criado a partir das exigências do Ministério Público Estadual à prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro em remover 14 favelas no bairro do Alto da Boa Vista, localizado entre Zona Oeste e
a Zona Norte da cidade. Entretanto, devido a inviabilidade de tempo em acompanhar mais um
grupo em suas ações cotidianas, restringi meu trabalho de campo a partir das atividades do
Conselho e do MUP.
Estes movimentos sociais têm diferentes aspectos em comum, do qual gostaria de
destacar um que me parece fundamental: o fato de se constituírem a partir de uma crítica às
formas tradicionais de representação dos moradores de favelas, isto é, para além das
associações de moradores. Em todos estes grupos, apesar de serem compostos também por
presidentes de associações de moradores, a justificativa principal para sua criação era a de que
a forma associativa “associação de moradores” não seria mais representativa dos moradores
de favelas11.
Como afirmado acima, a realização do ato na secretaria estadual de Habitação não teve
o efeito esperado. O governador do estado indicaria outra pessoa para assumir o ITERJ, com
outro perfil. Apesar disso, integrantes do MUP solicitaram uma audiência com o novo
presidente do instituto. Reuniões de preparação foram feitas, com o intuito de se definir o que
se poderia falar ou não e como. Esta seria realizada pouco depois e ocorreria na sede do
ITERJ, reunião esta para a qual fui convidado a participar pelos militantes deste movimento.
Durante o ano, o Conselho Popular continuaria realizando suas reuniões semanais,
mas estas já não teriam muita participação. Após a metade do ano, concentrou suas ações na

_______________________________________________
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Passarei a me referir ao movimento Conselho Popular, para facilitar a leitura do texto, simplesmente como
“Conselho”.

11

Não há condições, neste momento, de explicitar estas questões quanto ao formato assumido por estes
movimentos sociais. Tratarei melhor desse assunto quando abordar a formação da ação coletiva em torno da
crítica à remoção de favelas.
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realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Neste período, passaria não
apenas por um problema de esvaziamento, mas também de um lugar para realizar as suas
reuniões. Como apontado anteriormente, desde que o então arcebispo do Rio acabou com as
pastorais sociais e, consequentemente, com a Pastoral de Favelas, o grupo, que se encontrava
em uma sala desta, ficou sem lugar fixo para realizar seus encontros. A partir de meados
daquele ano uma solução parcial fora dada: seus integrantes conseguiriam um espaço em uma
“ocupação” feita por sem-tetos no Centro da cidade. Mas, meses depois, apesar da insistência
de alguns poucos militantes, as reuniões deixariam de ocorrer.
Já o MUP manteve suas atividades rotineiras. Entre outras coisas, seus integrantes
iniciariam uma discussão acerca da questão da segurança pública, haja vista que naquele ano
se realizaria a Conferência Nacional de Segurança Pública, organizada pelo governo federal e
com o objetivo de apresentar sugestões para a formulação de políticas públicas para esta área.
Entretanto, o debate não teria continuidade e nenhum representante do coletivo participou de
alguma das etapas desta conferência. A principal atividade na qual os militantes deste grupo
estiveram engajados seria a da mobilização que ocorreria na favela Vila Autódromo. Esta fora
constituída após o anúncio de que a cidade do Rio de Janeiro sediaria os próximos Jogos
Olímpicos (2016) e, principalmente, a declaração do prefeito de que uma das primeiras ações
seria a remoção desta localidade. Tal organização culminaria, meses depois, já em 2010, na
realização de um ato público na sede da prefeitura e em duas reuniões com o prefeito, assim
como descreverei na parte 4 desta tese.
Em 2010, um acontecimento reorientaria meu trabalho de campo: a tragédia provocada
pelas chuvas de abril. A partir daquele momento, como apontarei adiante, ficariam mais
nítidos os contornos de um programa de remoção de favelas no Rio de Janeiro, que já havia
sido esboçado no ano anterior e sistematizado pela primeira vez quando da divulgação de uma
lista, no início daquele ano, de 119 favelas a serem removidas até o fim do primeiro mandato
do atual prefeito.
Naquele momento, o prefeito anunciaria a remoção imediata de oito favelas, em
diversas regiões na cidade. Seria a ocasião da reorganização do Conselho Popular. E isto
ocorreria por um estímulo vindo de uma instituição pública: o Núcleo de Terras e Habitação
da Defensoria Pública. Isto se deu, pois, lideranças das localidades as quais o prefeito
anunciara a remoção foram à defensoria. A coordenadora aquela época, além dos
procedimentos jurídicos, sugeriu que estas pessoas fossem a uma reunião do Conselho. Nesta
ocasião, o coletivo não realizava atividades regulares, apesar de alguns de seus integrantes
ainda participarem em algumas arenas, inclusive acionando sua filiação ao grupo.
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Neste momento, seria colocado diante de um problema que se tornava generalizado. A
partir daí, uma questão se colocaria a mim e, consequentemente à continuidade da minha
pesquisa: ou permanecia concentrando meu trabalho de campo na região da Baixada de
Jacarepaguá ou o expandiria no sentido de acompanhar os variados processos de remoção em
curso na cidade. Apesar de esta questão ter permanecido durante algum período, acabei
optando por intensificar o trabalho de campo, o que implicava em acompanhar também a
situação das favelas apontadas pela prefeitura para serem removidas pós-chuvas de abril e
outras que pouco antes também já estavam neste processo em diversas regiões da cidade.
Diante de um conjunto de acontecimentos que pareciam confirmar minha tese de que a
remoção de favelas havia sido retomada como uma das formas possíveis de intervenção do
Estado nestas localidades, decidi, então, acompanhar as novas pessoas e situações que,
naquele momento, apresentavam-se a mim. Isto implicaria, durante muito tempo, em
participar de reuniões, visitas in loco de autoridades públicas, assembleias locais,
manifestações e outras tantas atividades que foram se multiplicando naquela ocasião.
Algum tempo depois, algumas pessoas com as quais passei a conviver naquele
momento me diziam que eu estava participando de quase todas as atividades, que “estava em
todas”, como muitas vezes ouvi ao longo de um determinado período. Esta imagem
certamente fora construída a partir desta participação em inúmeras situações, que me tornaria
“visível” a diversos atores. A todos que me perguntavam sobre esta participação, que era vista
como “intensa”, dentro ou fora do ambiente das situações que configuravam o “repertório da
remoção”, eu justificava (e me justificava) que não poderia perder o momento que parecia ser
único, visto que se estaria em franca constituição e consolidação de uma política de remoção
de favelas no Rio de Janeiro.
Alguns meses depois também passei a acompanhar mais de perto as remoções que
começavam a ocorrer devido às intervenções urbanísticas para preparar a cidade para a Copa
do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, embora já acompanhasse de alguma
maneira os moradores destas localidades, principalmente através da atuação do MUP. Neste
momento, o número de favelas que frequentava com certa regularidade chegaria a doze, em
praticamente todas as regiões da cidade. Além disso, em todo o período da pesquisa visitaria,
ao menos uma vez, aproximadamente 30 favelas.
Por tudo isso, a natureza deste trabalho é etnográfica. Em função das opções que fui
fazendo durante o trabalho de campo, não realizei uma etnografia, digamos, “tradicional”: não
me desloquei para algum lugar especificamente, nem acompanhei um único grupo ou
movimento social. Optei principalmente pela observação, na maior parte das vezes
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participante (abaixo explicitarei esta questão), de pessoas em diferentes situações em que se
encontravam, inclusive com agentes do estado, e grupos em diversas arenas públicas que
foram sendo constituídas. Acompanhar estas diferentes situações e seu encadeamento me
permitiu descrever uma trama social com inúmeros pontos e nós. Entretanto, como eram
muitos os atores e os coletivos que aqueles formavam, e devido ao fato de ser impossível
acompanhar todas as dimensões desta configuração, privilegiei acompanhar de maneira
rotineira alguns deles.
A coleta de informações foi sendo feita a partir de diferentes técnicas e fontes. Quanto
a estas, utilizei jornais de grande circulação na cidade, como O Globo, Extra, O Dia e o
extinto Jornal do Brasil. Como o primeiro é o que mais veicula notícias e dissemina
interpretações correntes sobre as favelas, parte considerável do material jornalístico
mobilizado é proveniente deste periódico. Outra fonte a qual recorri muito frequentemente foi
a miríade de documentos produzidos tanto pelos movimentos sociais, quanto pela
administração pública municipal ou outras instâncias estatais, como a Defensoria Pública:
atas, panfletos, ofícios, processos, ações públicas, termos de declaração, etc. Parte desse
material fora obtida diretamente nestas instituições ou através de suas páginas na internet. Ao
todo, realizei 25 entrevistas, cuja média de duração se aproximou de 2,5 horas.
Embora tenha começado a pesquisa a partir de três entrevistas, percebi, aos poucos,
como esta técnica não seria suficiente para ajudar a compreender os fenômenos que
constituíam a problemática em questão na pesquisa. Neste sentido, a possibilidade de
reconstruir o encadeamento das diversas situações vivenciadas pelos variados atores se
mostrou mais promissora a partir da observação. No caso desta pesquisa, utilizei (e utilizo)
largamente a observação participante, o que me permitiu ter acesso a uma gama diversa de
críticas, opiniões, conflitos, interpretações, justificações que de outra maneira seria muito
mais difícil obter.
Torna-se necessário abordar, agora, além da explicitação da utilização destas técnicas
e da descrição da entrada em campo, como se constituiu o que vou aqui definir como uma
“dupla inserção” nesta configuração conflitiva. Logo explico. No período em que comecei a
fazer o trabalho de campo participava de movimentos sociais, embora não tenha mobilizado
este papel quando me apresentei às pessoas que conheci no início da empreitada da pesquisa.
Isto se daria, pois, naquele momento, apesar de atuar no campo do ativismo, esta atuação se
realizava a partir da tematização de outro problema social, o que fez com que me apresentasse
exclusivamente como alguém que estava interessado em realizar um trabalho de pesquisa
sobre a questão da remoção de favelas.
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Como afirmado anteriormente, passaria a frequentar as reuniões do MUP. Num
primeiro instante, decidi apenas observar aquelas interações, não intervindo em sua dinâmica,
apesar de ter consciência de que minha presença, de alguma maneira, já havia alterado aquele
quadro situacional. Naquele momento, ainda não era possível perceber o que fora definido por
aqueles atores como dizível ou não em função da minha participação naquelas ocasiões. Uma
relação de confiança estava sendo construída, muito lentamente. Defini também, por entender
que poderia causar algum incômodo, não fazer anotações durante as reuniões.
Minha aproximação inicial se daria com alguns moradores das favelas que primeiro fiz
contato: Arroio Pavuna e Vila Autódromo. Devido ao fato de me dirigir às reuniões do MUP
na companhia destas pessoas, pude conhecer melhor suas opiniões e interpretações sobre
diversos acontecimentos. Neste momento, meu contato com elas era mais longo do que com o
restante dos militantes do MUP, justamente pelo fato de frequentemente irmos no mesmo
veículo para estes encontros. Seria neste momento também que teria acesso aos primeiros
conflitos internos ao grupo e às posições críticas em relação à postura de determinados
integrantes. Estas primeiras ocasiões me colocaram imediatamente a questão de como me
posicionar diante destas críticas.
Naquele instante, tentaria ao máximo evitar me situar no fluxo destas, embora a todo o
momento fosse instado a participar. Considerava que, ao me posicionar, isto inviabilizaria o
relacionamento, pelo menos naquele momento, com outras pessoas que ainda não havia
sequer conversado, embora já as conhecesse. Entretanto, esta falta de definição quanto a me
situar nos conflitos internos não passaria em vão. Uma moradora, que sempre fazia críticas a
determinados militantes, e que tentava sempre obter minha opinião sobre suas posições,
passaria a fazer, embora em tom de brincadeira, críticas ao fato de não me expressar sobre o
cerne das questões por ela levantadas. Após algum tempo, contudo, comecei a perceber que
seria impossível me manter distante destas exigências de intervenção feitas por algumas
pessoas deste coletivo. A partir de certo momento, passaria a me posicionar sobre o que era
questionado, embora ainda com a preocupação de não emitir juízos que tornassem impossível
minha relação com os demais militantes.
Posteriormente, quando me senti mais a vontade e percebi que parte das pessoas já
havia se acostumado com a minha presença, comecei a fazer anotações durante as reuniões, o
que a princípio não parecia causar estranheza. Um engano. Observei que algumas pessoas se
incomodavam, apesar de não expressar isto verbalmente. Outras eventualmente perguntavam
o que tanto escrevia. Em certas ocasiões (e isso ocorreria em outros momentos ao longo da
pesquisa) alguns tentavam ler as notas que fazia. Este seria o período em que iniciei uma
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relação com outros militantes deste grupo, além de opinar sobre determinados assuntos. Era
perceptível que muitos esperavam que eu apreciasse algum tema. Compreendi que fazer isto
era fornecer um sinal de que eu era confiável. Certamente, ficar calado e não se expor apenas
aumentava a desconfiança de todos. Isto também foi sendo desconstruído aos poucos.
Mais do que isso, notei aos poucos que se tratava de uma negociação. Isto é, como em
toda pesquisa que se utiliza de técnicas qualitativas, notadamente o trabalho de campo, estava
negociando tanto minha identidade quanto minha inserção nos grupos os quais gostaria de
acompanhar ao longo da pesquisa. Neste sentido, as exigências feitas a mim no sentido de
intervir nos debates constituídos por estes atores poderiam ser compreendidas como
circunstâncias nas quais minha permanência em campo, bem como as interações que
estabelecia com eles fossem, tal como aponta Cardoso de Oliveira (2004), consentidas. O que
estava em jogo nestas e em outras ocasiões ao longo do trabalho de campo seria justamente
este consentimento, uma aprovação negociada da minha participação e interação com aquelas
pessoas.
Outra situação que merece ser destacada neste momento seria o controle sobre minha
identidade ao longo de toda a pesquisa. Apesar de ter me apresentado, à época dos primeiros
contatos, tanto no MUP, quanto no Conselho Popular, como um estudante de mestrado que
estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre a questão das remoções, muitas pessoas, com o
passar do tempo, não se recordavam desta condição. Algumas delas, que não estavam nas
primeiras reuniões que participei, em função da regularidade da minha presença nestes
encontros e buscando uma forma de me situar naquele contexto, consideravam que eu fosse
apenas de alguma favela que estava “ameaçada” de remoção naquele momento.
Considerando que certas repetições fossem cansativas, apenas explicava quem era e o
que estava fazendo novamente quando a situação exigia: por exemplo, quando havia alguma
atividade, como a visita de pessoas de outros grupos e instituições, tais como vereadores e
defensores públicos. Nestas ocasiões sempre ocorriam rodadas de apresentação, o que me
levava a me localizar naquela situação. Em outros momentos, entretanto, por pressupor que as
pessoas já soubessem quem era, não repetia o que ali estava fazendo. Para alguns, na medida
em que os conhecia melhor ou outras pessoas que acabara de conhecer, explicava novamente
que era pesquisador e que estava interessado em compreender a questão das remoções de
favelas no Rio de Janeiro.
Esta questão de qual identidade pela qual eu era reconhecido sofreria mais uma
modificação algum tempo depois. No início de 2009, passei a integrar o movimento social
que analisei em minha dissertação de mestrado, a Rede de Comunidades e Movimentos contra
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a Violência. Naquele momento, obteria mais uma referência: além de “morador da Baixada de
Jacarepaguá” e “estudante” (ou “professor”), agora era “da Rede”. Esta última maneira de me
localizar não seria utilizada largamente neste período, pelo fato de eu mesmo não a acionar
tão frequentemente. Eu ainda intervinha pouco nas reuniões e atividades tanto do MUP,
quanto do Conselho, mas já opinava razoavelmente nos contatos interindividuais. Neste
momento, alguns integrantes passariam a ter mais confiança em mim e, em função disto,
chamar-me-iam para atividades que fossem organizar, sem que fosse necessária uma
solicitação mais formal.
A minha participação nestes grupos, especialmente no MUP, levaria a que integrantes
de outros coletivos e instituições me vissem como sendo também um membro. Mesmo no
interior deste movimento social, havia algumas pessoas que, em certas circunstâncias, não
sabendo exatamente me localizar em alguma organização, identificavam-me como sendo do
MUP. Isto certamente poderia ser compreendido através do fato de que percebiam certa
regularidade ao lado dos integrantes. Esta situação se alteraria meses depois.
Apesar desta maior confiança, era visível que suspeitas ainda existiam sobre “quem é
o Alexandre”. Um dos integrantes deste movimento, que costumava conduzir as discussões,
após algum tempo, passou a fazer perguntas diretamente a mim sobre o que achava sobre o
tema em debate. Eu respondia e colocava a minha posição, mas nunca tomava a iniciativa de
intervir. Num primeiro momento, não entendia o motivo daquela necessidade em me fazer
falar, visto que nem mesmo parte dos integrantes o fazia durante as reuniões. Posteriormente,
compreendi que se tratava de um “teste de confiabilidade”, isto é, mais uma vez minha
presença em campo estava sendo testada, aprovada e, acima de tudo, consentida. Observei,
em seguida, que passei no “teste” pelo fato de, entre outras coisas, minhas avaliações, em
certa medida, serem muito próximas daquelas feitas pelos integrantes deste coletivo.
Algum tempo depois, um fato me faria perceber de uma melhor maneira como se
configuraria esta negociação que definiria a minha inserção neste grupo, o que ajudaria a
compreender igualmente outras circunstâncias parecidas. Em uma conversa informal com um
militante do MUP, este me revelaria que os militantes do grupo possuíam, assim que me
conheceram e um pouco tempos depois, algumas “suspeitas” e termo utilizado por este
militante: quem era aquela pessoa que não falava e apenas anotava? Se levarmos em
consideração a maneira pela qual diversas modalidades de ação coletiva são tratadas neste
país, especialmente por determinados aparatos estatais, tal suspeição tinha uma razão de ser:
afinal de contas, militantes, neste país, costumam ser vigiados, controlados e perseguidos,
mesmo no período democrático. Descobriria, naquela conversa e para minha surpresa, que até
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encontros entre algumas pessoas foram feitas para tentarem descobrir quem eu era!
Entretanto, para este militante, tudo mudaria a partir de duas circunstâncias específicas:
primeiro, quando ele me viu participando de um ato público no centro da cidade contra a
violência de Estado e, segundo, quando nos encontramos no Fórum Social Mundial que
ocorreu no início de 2009, na cidade de Belém, no Pará.
O trabalho de campo que realizava até então se alteraria, em parte, a partir de 2009,
mas especialmente a partir do ano seguinte: minha presença variaria num fluxo contínuo entre
a observação participante e a participação observante. Como afirmei acima, neste período
passaria a integrar outro movimento social, sendo que este tinha certa proximidade com os
outros coletivos em questão, como o fato de ambos se referiam à situações vivenciadas por
moradores de favelas. Neste momento, minha condição de militante passaria a ser
reconhecida pelos envolvidos na trama movimentalista que então se constituía em torno da
questão da remoção. Como já afirmava Durham (1985) nos anos 1980, nos casos em que o
trabalho consistisse numa análise de movimentos sociais com os quais se estivesse, de alguma
forma, envolvido como ator, criariam “dificuldades agudas”. Segundo a autora: “nestes casos,
as dificuldades em realizar simultaneamente uma ação transformadora na sociedade e uma
análise dessa prática são particularmente agudas” (1985: 26-27). Um novo desafio se
colocaria, portanto: como continuar uma pesquisa na qual eu mesmo me tornaria um ator
ativo e não um mero espectador que buscava controlar a interferência no fluxo das interações
observadas, mesmo sabendo que uma neutralidade fosse impossível e que a simples presença
já alteraria de alguma maneira a situação?
A balança entre a observação e a participação se tornaria problemática. As soluções
necessárias para um possível equilíbrio certamente não se dariam a partir de uma fórmula préconcebida, extraída de um manual de pesquisa de campo. Ela seria encontrada na própria
prática.
Antes de continuar, gostaria de retomar a discussão acerca da minha dupla inserção,
isto é, como pesquisador e militante. Heredia (2008) discute uma interessante questão acerca
deste tipo de dupla inserção. Ao analisar sua participação em uma organização nãogovernamental, neste caso o Greenpeace, ela afirma que isto significaria uma mudança
importante em sua vida. Segundo aponta, esta alteração não teria sido motivada pela forma
diversa de perceber as questões com as quais lidava, mas, sobretudo, pelo fato de que, agora,
enquanto alguém que atua numa organização política, ela estaria diante de “situações
problemáticas e complexas”, em relação às quais não poderia continuar a fazer aquilo que
realizava na condição de pesquisadora, ou seja, apenas “descrever os significados que

34

determinados fatos têm para os grupos envolvidos e assim analisá-los”. Agora, de forma
completamente diversa, ela deveria tomar decisões políticas concretas e considerar que estas
teriam consequências. Considero que foi isso que se passaria comigo ao longo de todo este
percurso de pesquisa: ao acompanhar as mobilizações contra as remoções de favelas, em
muitas ocasiões eu deixava de ser um mero observador para me transformar em um ator
social.
Esta situação, certamente, recoloca a questão posta por Beck (2008) quanto a que
ponto de vista adotar na análise, pelo menos neste caso, em outros termos. Segundo o autor,
em seus estudos sobre o que classifica como “desvio”, o pesquisador deveria adotar o ponto
de vista de um dos grupos em relação, ou o dos que são considerados como desviados ou
daqueles que assim os definem. Ainda segundo Beck, esta exigência se daria devido ao fato
de que, apesar de ser possível observar a situação de ambos as perspectivas, isto não seria
viável ao mesmo tempo, além do fato de que não se poderia realizar uma descrição que
“unifique as percepções e interpretações dos dois grupos envolvidos num processo de desvio”.
Em meu caso, está claro o ponto de vista a partir do qual eu realizaria a pesquisa: a dos
moradores de favelas. Este ponto de partida, neste caso, refere-se ao meu envolvimento
político com este grupo e suas organizações coletivas, o que definiria, posteriormente, boa
parte do trabalho de pesquisa que realizei.
Mas esta afirmação não resolve o problema do equilíbrio entre a participação e a
observação. Certamente não há uma resposta definitiva e acabada, como afirmei
anteriormente. O que gostaria de afirmar é que, neste caso, simplesmente, está claro meu
ponto de partida, a perspectiva de onde estou falando. Entretanto, uma questão continuava
latente: como realizar um trabalho científico, já que este era um dos objetivos, sem que, com
isso, o transformasse num “panfleto”, em algo que, ao invés de oferecer uma interpretação
baseada nas interpretações que os próprios atores em conflito realizavam, reificasse estas em
um libelo político?
Apesar do meu envolvimento emocional e político com esta questão das remoções, e
de resto com todas as que envolvem as favelas, minha intenção nunca fora transformar a tese
em um “panfleto”. Ao escolher este tema de pesquisa, ao optar por analisar um problema tão
recente, ainda em curso, busquei oferecer uma interpretação possível às transformações
recentes na cidade do Rio de Janeiro e, mais precisamente, que ocorriam no interior do
“problema favela”. Neste sentido, seria interessante observar o que afirma Cardoso de
Oliveira (2004) acerca das diferenças entre a neutralidade e a imparcialidade. Segundo o
autor, se a neutralidade é impossível, já que o pesquisador não pode prescindir de sua posição
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enquanto ator, a imparcialidade se torna algo a ser avaliado a partir do momento em que ele
tenha a preocupação em considerar as várias versões que se elaboram em torno de um
determinado problema.
Considero que estas observações feitas por Cardoso de Oliveira contribuem para
perceber a necessidade de uma postura reflexiva sobre aquilo que se está fazendo. Neste
sentido, apesar do meu envolvimento emocional e político com os moradores de favelas e
seus coletivos, realizei um esforço no sentido de buscar entender os processos aos quais eu
mesmo estava envolvido a partir do jogo relacional que ele gerava entre vários atores e suas
perspectivas. Embora partisse de um determinado ponto de vista, isto não me impossibilitou
de analisar, em seus próprios termos, como os demais atores envolvidos nestes conflitos,
notadamente aqueles institucionais (como fora o caso das formulações de algumas autoridades
públicas), percebiam, agiam e modificavam o “problema favela”.

***

Analiticamente, esta tese se articula a partir de três níveis: no primeiro, busco retraçar
as condições de emergência e possibilidade, na atual conjuntura, do termo/ação "remoção"
como forma específica de intervenção estatal nas favelas cariocas. No segundo, analiso como
operaram, concretamente, estas intervenções, a partir da observação dos inúmeros contatos
entre agentes estatais e moradores daquelas localidades em processo de realocação. Por fim,
trato das dinâmicas de ação coletiva constituídas a partir da crítica que estes moradores, bem
como outros atores, individuais e coletivos, realizam a estes processos.
Este trabalho é composto por três partes, divididas em seis capítulos. Os dois
primeiros se referem à analise das condições sociais de emergência e possibilidade da
“remoção” como prática específica de o Estado atuar nas favelas do Rio de Janeiro.
Inicialmente, busquei compreender como se constitui o “problema da favela” ao longo do
tempo. Explicitá-los servirá como um guia para entender as continuidades e rupturas que
foram transformando internamente o problema, na medida em que cada conjuntura abordada
expressa os conteúdos próprios que dão sentido às ações sobre estes territórios e de como,
fundamentalmente, as favelas foram sendo erigidas como um tópico fundamental no debate
público carioca, que envolveria inúmeros atores e propostas de “solução” deste “problema”.
Mais do que isso, esta exposição me ajudará a delinear o que considero ser uma
inflexão atualmente no “problema da favela”, haja vista a tentativa recente de relegitimar a
“remoção” enquanto uma das formas possíveis de o Estado gerir estes territórios. Poder-se-ia
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apontar o primeiro período como se estendendo dos anos 1910 aos 1920; em seguida, os anos
1930 até meados dos anos 1940; na sequência, é possível levar em consideração, em linha de
continuidade, finais dos anos 1940 até os anos 1950; outro período em questão se estenderia
entre os anos 1960 e os anos 1970; após isso, é possível afirmar que uma nova conjuntura
sobre as favelas se constituiria num longo período, que iria do final dos anos 1970 até o início
dos anos 2000; Por fim, um novo período se iniciaria em meados dos anos 2000.
Tendo estas conjunturas como referência, busquei retraçar, no segundo capítulo, os
elementos que configurariam a atual conjuntura onde a “remoção” fora reincorporada como
maneira específica de o Estado atuar nas favelas. Argumento ser possível analisar este novo
enquadramento a partir de uma reconfiguração da gramática da “violência urbana”, que
produziria como um de seus repertórios possíveis o que aqui denominarei de “repertório da
remoção”.
Seria possível, esquematicamente, apontar três momentos distintos que contribuiriam
para a formação deste novo enquadramento que constituirá o “repertório da remoção”: o
primeiro se caracteriza por um intenso esforço em trazer para o debate público constituído em
torno do “problema favela” a palavra “remoção”; o segundo pela consolidação da crítica aos
críticos da remoção como política, utilizando-se e apoiando-se nos desdobramentos dos das
“chuvas de abril” de 2010; por fim, os deslocamentos populacionais passam a ser tratados,
logo após, como um “legado” da organização e realização dos Jogos Olímpicos de 2016 e da
Copa do Mundo de 2014. A conjuntura específica aberta neste período, principalmente a
partir dos megaeventos esportivos, acabaria por formar o contexto favorável à retomada da
via da erradicação como maneira especifica do Estado lidar com as favelas, ressignificando o
termo “remoção”, e situando-o como uma dimensão importante nas práticas de gestão do
Estado de determinados territórios e populações.
Nos capítulos 3 e 4, que compõem a parte dois, analisei os desdobramentos deste
reenquadramento moral das favelas observado nas seções anteriores, isto é, como esta
configuração é experienciada concretamente pelos moradores de favelas. Neste nível, busquei
discutir como se elaboraram e se atualizaram diferentes tecnologias de gestão desta população
ao longo das inúmeras interações estabelecidas entre os moradores destas localidades e
agentes públicos. Uma das principais observações, empiricamente sustentada, nesta parte da
tese, refere-se ao fato de que estes processos de remoção são vivenciados como um
rompimento das rotinas cotidianas de vida, que alterariam significativamente os contextos de
ação então padronizados num certo sentido e levaria a uma reconfiguração das referências e
dos trajetos que deveriam ser percorridos a partir de então.
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Os capítulos 5 e 6, que configuram a parte três, tratam da formulação da crítica tanto
de moradores de favelas quanto de movimentos sociais e organizações de direitos humanos a
estes processos de remoção e de como, a partir destas, seria possível a constituição de uma
“trama movimentalista” que buscará transformar um problema que inicialmente dizia respeito
a um grupo restrito de pessoas em um problema público, que demande uma resposta
pública/política. Neste nível, demonstrarei como esta crítica, transformada em denúncia
pública, articula-se não a partir de um questionamento às ações de remoção “em si”, mas
fundamentalmente aos “procedimentos” implicados e mobilizados nestes processos. Isto se
constitui desta forma em função do fato de que, moradores de favelas e movimentos sociais,
ao direcionarei suas críticas aos “procedimentos” utilizados para concretizar os processos de
remoção, apontam para a apreciação do processo que vou chamar de “desqualificação moral”.
Ou seja, ao realizar a denúncia das implicações das ações de realocação, o que estas pessoas
estão fazendo é rechaçar uma determinada forma de tratamento que tende tanto a atacar sua
dignidade pessoal quanto a legitimidade de suas demandas. Para descrever a constituição
desta trama, busquei apresentar os diferentes e variados percursos que moradores de favelas e
integrantes dos coletivos que participaram da elaboração da denúncia pública dos processos
de remoção realizaram no período considerado na pesquisa, bem como os inúmeros
dispositivos acionados para apoiar sua crítica.
Os dispositivos mais importantes mobilizados foram a “técnica”, através da
formulação de “contralaudos” (produzidos pelo “coletivo técnico”), que questionavam os
laudos produzidos pela administração pública, e o direito, especialmente através da atuação
do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública (NUTH). Para evitar tornar este
trabalho mais longo, optei por acompanhar o acionamento destes dispositivos de justificação
nas várias situações de formulação, nos bastidores, e da representação, nas arenas públicas,
destas denúncias. Neste sentido, privilegiei como estes agenciamentos configuravam esta
trama. Em função disto, não destaquei as características particulares destes coletivos, seja o
NUTH ou o “coletivo técnico”, o que poderá ser realizado em outra oportunidade.

38

Parte I

1

DA “LEPRA DA ESTÉTICA” À LÓCUS DA VIOLÊNCIA: A CONSTRUÇÃO
DE UM PROBLEMA

Neste capítulo, buscarei apresentar, em linhas gerais e sem elaborar um exaustivo
inventário histórico acerca das concepções e intervenções estatais (mas não somente) nas
favelas, como se foi constituindo o debate12 acerca destas localidades em diversas
conjunturas, mas somente como forma de demonstrar como o debate atual se apresenta se
inserindo em linhas de continuidade e transformação em torno deste assunto13. É necessário
levar em consideração que há um conjunto de repertórios que comporia várias conjunturas
diferentes ao longo do tempo e pontuá-las será importante para ajudar a reconstruir
analiticamente o enquadramento cognitivo e moral atual do “problema favela” e suas
consequências concretas sobre estes territórios e seus moradores.
Como afirma Machado da Silva (2002), no início da urbanização carioca, a “questão
habitacional”, que começava a surgir já no final do século XIX e princípio do XX, teria sido
enquadrada como uma questão sanitária e também de disciplinamento da mão de obra. A
problematização da incipiente questão habitacional se elaboraria nos marcos das análises de
cunho hegienista que seriam associadas à pobreza, o que posteriormente acabaria se estendo
às primeiras figurações acerca das favelas (Lícia, 2005). Neste momento, as favelas seriam
tratadas, inicialmente, como um “câncer” que deveria ser extirpado do espaço da cidade, dado
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12

A ideia de debate aqui utilizada se baseia, sobretudo, nas abordagens pragmatistas norteamericanas e francesas
(James, 1979; Dewey, 2008; Gusflield, 1981; Boltanski e Thevenot, 1991; Boltanski, 2000; Cefai, 2002). A
sua utilização implica na consideração de que um determinado problema público (neste caso, a “favela”) é
resultado de uma intensa disputa linguística, no qual são elaborados argumentos que buscam defini-lo
enquanto tal. Desta forma, o problema em questão não seria resultado, necessariamente, de condições
objetivas, dadas de antemão, mas resultado das disputas definicionais de diversos atores em variadas arenas
públicas (Cefai, 2002).

13

A noção de assunto também se orienta a partir das referências analíticas mencionadas na nota anterior,
acrescentando ainda, como Fuks (1997), que remete a uma concepção de controvérsia pública, isto é, sua
relevância depende, mais uma vez, dos resultados das disputas de sentido empreendidas por diversos atores
sociais (individuais e coletivos). Cabe notar, entretanto, que sua assunção pública, depende dos diferenciais de
poder (Elias e Scotson, 2000) existentes entre os atores que se enfrentam nas arenas públicas.
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que sua existência representaria um “elemento disruptivo” da sociedade e apresentaria uma
ameaça ao restante da cidade.
Essa construção era, ao mesmo tempo, elaborada e reforçada por aqueles que deveriam
se ocupar desse “problema”: naquele período, os responsáveis por intervir neste âmbito eram
os médicos-sanitaristas e engenheiros que produziam algum “saber” e que promoviam certas
ações – pautadas pela administração pública – sobre as primeiras favelas. Estas, no quadro de
referência em questão, eram tratadas como um caso de higiene e precisariam sofrer uma
“limpeza”, além do fato de serem consideradas esteticamente inconvenientes para a imagem
da capital da República, cujo objetivo era se tornar uma cidade moderna.
À “descoberta” da favela seguir-se-ia a sua construção enquanto problema e já na
década de 1920 surgiriam as primeiras campanhas denunciando sua existência. Tal campanha,
conduzida por Mattos Pimenta, seria conduzida através de inúmeras reportagens que foram
veiculadas pelos principais meios de comunicação da então capital da República. Como
afirma Valladares (2005), o empreendimento não apenas colaborou na formação das primeiras
imagens sobre estes territórios, classificados, então, como sendo a “lepra da estética”, mas
estariam inscritos no projeto de modernização e embelezamento do Rio de Janeiro então em
curso naquele período. Neste sentido, as favelas, compreendidas como um “mal contagioso” e
patologia social, não se ajustariam ao que se entendia como deveria ser a cidade.
De acordo com o quadro de referência então estruturado, as favelas (ainda pouco
presentes no espaço urbano) passariam a ser consideradas como se opondo à racionalidade
técnica (responsável, neste plano de compreensão, pela modernização da cidade) e à
regulação a qual o restante da cidade estaria submetida14. Outra questão importante seria o
fato de que a construção deste problema "precedeu a extensão do fenômeno ao conjunto da
cidade e ocorreu enquanto o processo de favelização ainda não se havia generalizado na
capital federal” (Valladares, 2005: 39).
Posteriormente, as favelas continuariam a crescer e passariam a ser enquadradas de
uma nova forma a partir da nova conjuntura política e social que culminou no golpe de Estado
que levou ao poder Getúlio Vargas em 1930. Neste período, verifica-se o crescimento cada
vez maior destas localidades tanto física, quanto simbolicamente. Isto é, o “problema”
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Como teremos oportunidade de verificar, tal constructo persistiria ao longo do tempo, embora assumindo
novos conteúdos de sentido. Importante ressaltar que o período analisado nesta tese, o que chamo aqui de
reatualização das práticas de remoção, atualiza tal constructo, embora numa conjuntura em que o quadro de
referência dominante passou a incorporar a questão do direito de posse e a discussão da integração.
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passaria a requerer maior atenção não somente de alguns atores (até então médicos,
engenheiros, jornalistas e assistentes sociais, fundamentalmente), mas também do Estado, que
passaria a intervir diretamente e de maneira mais sistemática (ou pelo menos essa foi a
intenção) sobre as favelas.
Como aponta Burgos (1998), a visão da favela como algo que deveria ser eliminado
do espaço da cidade e de que seus moradores deveriam sofrer um “processo civilizador” irá se
atualizar a partir deste momento. A “questão social” (e, por consequência, a “questão
habitacional”) deixaria de ser enquadrada como um problema de pura repressão e passaria a
ser tratada a partir de outros parâmetros. Agora, o Estado, que anteriormente possuía uma
função meramente garantidora da ordem social e da liberdade econômica, atuaria no sentido
de regular, mais intensamente, os conflitos sociais e desta forma “funcionar” como árbitro
destes conflitos. Isso significa que o Estado, neste momento, garantiria certos direitos básicos
a parcelas da população que não possuíam acesso a estes, como o direito à habitação. Como
aponta Machado da Silva (2002), o período é marcado por uma alteração de postura, ajustada
às mudanças mais gerais que então ocorriam, visto que as favelas deixariam de ser tratadas a
partir de uma “solução” (no sentido de solução definitiva), para serem abordadas a partir de
uma lógica que privilegiasse o controle e regulamentação.
Esta alteração na forma de elaborar o “problema favela”, e que marcaria parte do
debate posterior (inclusive com reminiscências até os dias atuais), possuía como um dos
dispositivos importantes o papel do trabalhador, o personagem central a partir do qual se
elaboraria todo o corpo de justificativas do regime político instaurado por Getúlio Vargas.
Neste sentido, os mais pobres, em vez de serem vagabundos insolentes que recusariam a
ordem estabelecida e mereceriam repressão, passariam a ser tratados como trabalhadores
sobre os quais deveria incidir um intenso trabalho pedagógico de civilização. Nesse sentido, a
habitação passaria a compor este repertório, como importante elemento estruturante desta
transformação do pobre em trabalhador.
Embora o governo de Vargas retomasse aspectos do ideário higienista e visse as
habitações populares, notadamente as favelas, como propagadoras de doenças (reforçando a
imagem delas enquanto patologias urbanas), na construção do trabalhador como elemento
central do constructo moral que pretendia sustentar as ações estatais naquele período, a
moradia passaria a ser incorporada não apenas como uma aspiração legítima deste
trabalhador, mas principalmente como um momento importante de passagem para essa nova
condição. Como aponta Lima (1989), a moradia das classes populares passaria a figurar entre
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as elites de então como um dispositivo importante para a “saúde física e moral” dos
trabalhadores.
As favelas, nesta conjuntura, seriam, portanto, enquadradas não somente pela
dimensão de uma “solução definitiva”, mas por um reconhecimento relativo, sustentado em
mecanismos de controle. Tal reconhecimento seria expresso, já no período de instauração do
Estado Novo, na promulgação do Código de Obras de 1937. Este código preconizaria a
eliminação das favelas, tornando proibida qualquer nova construção de moradias ou mesmo a
melhoria daquelas já existentes, apontando a sua substituição por novas formas de habitação,
seguindo as normas de salubridade então definidas. Contudo, o texto apresenta-se de maneira
ambígua (Valladares, 2005), visto que ao mesmo tempo em que aponta para a eliminação das
favelas, propõe a interdição de sua expansão, o que apontaria para uma possibilidade de
permanência.
Importante destacar que, ao passo que reconhece estes territórios, o Código os
localizaria num espectro que se reproduziria ao longo do tempo, especialmente a partir da
ideia da ilegalidade. As favelas foram reconhecidas pela ilegalidade de sua existência, sendo
este um dos elementos principais que comporiam o imaginário sobre estes territórios neste e
em outros períodos (embora associadas, em cada conjuntura, a outros elementos definidores).
Como aponta Machado da Silva (2002), acrescentar-se-ia àquelas questões acerca da
insalubridade e da imoralidade recorrentemente associadas às favelas e seus moradores, um
fundamento jurídico que torna consideráveis porções da cidade ilegais e clandestinas. Para o
autor supracitado: "Assim, consolidam-se as condições institucionais e simbólicas, de um
lado, para o 'problema da favela' como questão de Estado (não se trata mais de um simples
caso de política pública moralizadora, mas de implementar a lei) e, de outro, para a fixação no
imaginário sobre a cidade de uma área ecológica e uma identidade social que se estabelecem
como símbolo multidimensional da patologia urbana".
O código ressaltaria o fato de que aos moradores de favelas deveria ser garantido
acesso a outras formas de moradia. Isso ficou evidenciado na construção dos parques
proletários (Burgos, 1998). Ajustado ao quadro de referência moral de então, o Estado deveria
ser responsável, de acordo com o código, em garantir que aos moradores destas localidades
fossem oferecidas as moradias condizentes com a expectativa gerada, então, com a imagem
que se queria criar a partir da construção do pobre em trabalhador. Um trabalhador educado e
civilizado não poderia habitar em condições anti-higiênicas e perniciosas. Como ressalta Lima
(1989), a moradia destinada a estas pessoas deveria ser compreendida nos marcos então
postos de criação de uma “classe operária disciplinada”.
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Os chamados Parques Proletários, expressando, em parte, a alteração na forma como
as classes populares eram vistas e tratadas, que deveriam, agora, ser consideradas (a partir do
fortalecimento da ideia de trabalhador), representariam um importante espaço de transição no
qual os moradores de favelas assimilariam as atitudes morais e higiênicas que deveriam
constar na nova figura de classe operária imaginada naquele período (Lima, op. cit.). Como
afirma Pandolfi e Grynszpan (2002): "Inscrita no projeto maior do Estado Novo de construção
de um novo homem brasileiro, a remoção de moradores das favelas para os Parques
Proletários significava transformar o favelado, então percebido como vadio, em alguém sério
e trabalhador"15.
O período subsequente ao Estado Novo, a partir de 1945, ofereceria alterações
importantes no imaginário e intervenções sobre as favelas, modificando e gerando novos
repertórios morais sobre estas localidades. Muitos dos elementos constituintes destes
repertórios atualizam, em parte, características daqueles elaborados em outras conjunturas
específicas, mas produziriam outros que ajudariam a compor o “pacote moral” que constituiu
as favelas enquanto um problema público. Seria possível considerar este período como um
dos mais importantes no que se refere às imagens, signos e propostas de intervenção (quase
sempre visando o controle) sobre as favelas.
É possível apontar quatro principais movimentos/ações neste período, cujos sentidos
serão explicitados a seguir. Importante destacar que eles não seguem uma lógica cronológica
linear, sendo que muitas vezes são processos que ocorreram simultaneamente e se
interconectaram (muitos deles têm origem em períodos anteriores), especialmente se
considerarmos o quadro de referência de então e que oferece a medida de sua compreensão e
significado. Podemos destacar os seguintes processos: 1) as criações da Fundação Leão XIII,
em 1947, e da Cruzada São Sebastião, em 1955, inaugurando a participação direta da Igreja
Católica nas ações estatais que visavam controlar as favelas e seus moradores. Elas surgem no
marco do que fazer com estas localidades num contexto de crescente influência do Partido
Comunista; 2) outro fenômeno importante que irrompe neste período é o tipo de relação que
se constitui entre os políticos profissionais e os moradores, estabelecendo uma nova relação
entre o Estado e estes territórios; 3) o surgimento da ideia de urbanização, vinculada, como
veremos, aos dois processos anteriormente descritos; 4) uma mobilização nos jornais cariocas
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Foram construídos três Parques Proletários: o da Gávea, do Caju e da Praia do Pinto. Os três foram erguidos
entre os anos de 1941 e 1944 e realojaram algo em torno de 8 mil pessoas de várias favelas do Rio de Janeiro.
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contra as favelas (mesmo num contexto que lhes era mais favorável), comandada pelo então
jornalista (e futuro governador) Carlos Lacerda, intitulada a “Batalha do Rio”.
Antes de explicitar cada um destes processos e compreender os vínculos de sentido
entre eles, é importante destacar o contexto mais geral no qual eles se desenrolaram. Após o
Estado Novo e com o processo de democratização subsequente, a construção das favelas
enquanto problema passaria por uma nova inflexão. Embora já tenha sido assumida, no
período imediatamente anterior, uma posição importante no debate público sobre o que fazer
com as classes populares, as favelas, no novo contexto, transformar-se-iam num dos
principais temas, ganhando cada vez mais relevância política. Segundo afirma Lima (1989),
as favelas passariam “a figurar nos discursos oficiais como problema básico do Rio de Janeiro
e foco de perigo à ordem social”.
Embora a questão do perigo à ordem social não seja uma novidade na relação do
Estado e de parte da sociedade com as favelas e seus habitantes, ela se altera profundamente,
ao ser associada, como veremos, à “ameaça comunista”, vista como crescente nestes anos.
Além disso, as favelas, enquanto uma forma urbana entre outras, se espalhariam pelo tecido
urbano e cresceriam de maneira vertiginosa entre os anos 1940 e 1950. Tal crescimento era
fomentado, sobretudo, pelas vagas de migração (especialmente do nordeste do país) que se
constituíram no bojo de um novo ciclo de crescimento econômico (desde o modelo da
substituição de importações do período Vargas ao desenvolvimentismo dos anos 1950). Neste
período, altera-se o papel do Estado, e as figurações sobre as camadas populares e seus locais
de moradia se modificam.
A crescente importância política que as favelas passam a ter neste período pode ser
percebida, como afirma Lima (ibid.), pelo aumento considerável no número de estudos e
projetos estatais voltados a resolver o “problema da favela”, mas também “na sua presença em
editoriais dos jornais da grande imprensa, projetos de leis e comissões parlamentares” (Lima,
1989: 94). Nos marcos da “teoria da modernização”, as favelas passaram a ser vistas como
aquela parte da cidade que ainda não era moderna, reatualizando, em parte, a concepção
destes territórios como “quistos rurais” no meio urbano. As ações subsequentes, ajustadas a
este quadro de referência, incorporariam medidas que variariam desde a intervenção
“moralizadora” da Igreja Católica, até as primeiras relacionadas à urbanização, embora os
despejos ainda fossem predominantes.
Um dos primeiros processos que se desenrolam neste período se dá no bojo da
participação da Igreja Católica no período, que passaria a ser um dos atores coletivos a atuar
mais diretamente nas favelas e numa linha de continuidade com as ações estatais. Entretanto,
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as ações da Igreja não podem somente ser compreendidas por uma preocupação com a vida
dos moradores mais pobres da cidade, mas também no quadro das disputas então em curso no
qual figurava o Partido Comunista com crescente importância em termos políticos e sociais.
Neste sentido, é fundado, em 1947, a Fundação Leão XIII, cuja intenção seria assegurar,
como afirma Valladares (2005), “assistência material e moral aos habitantes dos morros e
favelas do Rio de Janeiro”16.
Como apontam inúmeros autores (Lícia, 2005; Silva, 2005; Machado da Silva, 2002;
Burgos, 1998; Lima, 1989; Ledds e Ledds, 1978), o que parecia fundamentar a criação desta
instituição, em grande medida estimulada pela administração pública17, era a chamada
“ameaça comunista”. Interessante notar que este era o período em que a organização política
dos moradores de favelas começava a ganhar relevância e importância (Machado da Silva,
2002; Pandolfi e Grynszpan, 2002). Data deste momento a criação das primeiras associações
de moradores, muitas delas estimuladas pelo Partido Comunista Brasileiro.
Como afirma Lima (1989), a Fundação preconizaria a “promoção humana” dos
moradores de favelas, numa perspectiva de superar o que se considerava serem ações pontuais
até então realizadas nestas localidades. Orientação e recuperação seriam duas palavras
presentes no léxico construído a partir da atuação da Fundação nas favelas. A proposta, além
do mais, era realizar este processo de mudança moral (que não era uma novidade, haja vista a
proposta dos Parques Proletários), mas através da participação dos próprios moradores. As
soluções para as favelas, no sentido veiculado pelas ações da Fundação, deveriam contar com
a participação de seus habitantes, que apenas precisariam da orientação adequada para a
melhoria de suas condições de vida. Essa orientação partiria da Fundação18.
Ao preconizar a realização de obras e implementação de serviços nestas localidades, a
atuação da Fundação apontava na direção de um reconhecimento das favelas e afastamento
das soluções que se apoiavam na possibilidade de sua erradicação. Neste sentido, a sua
atuação colaboraria no surgimento da ideia de urbanização, bem como implicaria numa
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A Fundação é resultado de um acordo realizado no ano anterior entre o então prefeito Hildebrando de Góis e o
Cardeal D. Jaime de Barros Câmara.
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A Fundação foi criada por decreto presidencial em 1947 (Machado e Figueiredo, 1981).

18

Valladares (2005) sustenta que estas ações estariam enquadradas a partir das concepções do padre Lebret, que
teria influenciado fortemente as ações da Igreja e do Estado neste período, e que preconizava uma proposta de
caráter “humanista” e solidária, baseadas na própria participação dos objetos das intervenções.
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incipiente organização dos moradores locais (como forma, inclusive, de disputar com os
Comitês Populares Democráticos, criados pelo Partido Comunista nos bairros onde estas
favelas se encontravam localizadas).
Como aponta Burgos (1998), entre os anos de 1947 e 1954, a Fundação Leão XIII
estenderia sua ação a aproximadamente 34 favelas, realizando inúmeros serviços públicos tais
como a implantação de redes de água e esgoto, eletrificação, obras viárias, bem como
mantendo centros sociais em algumas favelas. Com o tempo, segundo Lima (1989), a
Fundação passaria a atuar como um importante instrumento auxiliar às agências
governamentais em suas ações nas favelas.
Portanto, a criação e ação da Fundação nas favelas podem ser compreendidas a partir
dos novos parâmetros a partir dos quais elas se encontravam ajustadas, que consideravam
simultaneamente o seu crescimento vegetativo, sua visibilidade física e sua incipiente
organização (através da influência do Partido Comunista). Nesta mesma conjuntura, em
função desta crescente importância política, outro fenômeno emergiria com contornos mais
nítidos: as relações entre os políticos profissionais e os moradores destas localidades. Entre
outros fatores, os moradores de favelas passariam a representar um importante contingente
eleitoral, e o sistema político-eleitoral não poderia prescindir dos habitantes destas
localidades.
Entretanto, a relação entre moradores e políticos não parece ser nova na história das
favelas até então. O prefeito Pedro Ernesto, ainda durante o governo Vargas, inauguraria uma
nova relação com os habitantes das favelas, passando a interferir, entre outros âmbitos, nos
conflitos em torno da posse da terra (muito intensos neste período), além de implementar
alguns poucos serviços públicos nestas localidades. Desta forma, as próprias bases de atuação
tanto da Igreja, via Fundação Leão XIII, quanto dos políticos profissionais posteriormente,
poderiam ser associadas a atuação de Pedro Ernesto no período em que esteve à frente da
prefeitura do Rio de Janeiro, entre 1931 e 1936.
Contudo, aquelas relações estabelecidas durante o período do governo de Pedro
Ernesto, ocorriam num estreito limite, o que viria a ficar claro quando da sua destituição por
Getúlio Vargas. A partir do final dos anos 1940, entretanto, um novo arranjo entre os políticos
profissionais e moradores começa a se delinear. Para descrever como este se estabeleceu, se
desenvolveu e consolidou, e quais os seus parâmetros de sentido, usarei como guia de análise
a noção de “controle negociado”, de Machado da Silva. Como aponta o autor: “A perspectiva
autoritária e unilateral que caracterizou as primeiras abordagens do “problema da favela”
abrandou-se, em parte devido à nova conjuntura, mas também porque a enorme aceleração do
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processo de favelização tornava cada vez mais evidente a inviabilidade de intervenções
organizadas sob a égide de uma “solução” definitiva... Nesse novo quadro, o que chamei de
encapsulamento das práticas dos favelados não ocorre mais como pura decisão administrativa,
mas como controle negociado, ao mesmo tempo em que as agências estatais e os demais
atores políticos desistem de impor uma solução final de cima para baixo, associações de
favelados despontam como atores coletivos, em uma interação com as grandes forças sociais
do período”.
O processo definido por “controle negociado”, neste novo contexto, constituída pela
interação entre agentes estatais e os moradores numa escala diferente da que ocorria até então,
levaria a uma configuração na qual, como afirmado por Machado da Silva (2002), os
moradores surgiriam como atores coletivos, embora ainda circunscritos por um quadro
institucional que havia definido as favelas, desde um ponto de vista legal, como afastada das
outras formas urbanas e tipos de moradia.
Como afirmam Leeds e Leeds (1978), com esta alteração na conjuntura, especialmente
os legisladores e candidatos, os políticos profissionais passariam a abordar os moradores de
favelas, segundo os autores, vistos pelos políticos como “eleitorado”, realizando um conjunto
de promessas, normalmente relacionadas a oferta de serviços públicos, que podiam ou não
serem cumpridas posteriormente. Segundo ainda os autores, esta relação constituída entre
moradores de favelas e estes políticos profissionais se caracterizaria por uma “troca de
interesses” que seria benéfica para ambos. Embora a análise dos Leeds se expresse a partir da
consideração de uma excessiva racionalidade instrumental, onde os atores, neste caso, seriam
vistos apenas como maximizadores de interesses particulares, seria importante destacar destas
observações o fato, já apontado anteriormente, de que uma solução definitiva, imposta de
cima para baixo, pareceu ter sido deslocada na forma do Estado lidar com estas populações
naquele período.
Neste sentido, seria impossível perceber essa alteração se não se considerar as ações
destes atores (moradores de favelas e agentes públicos) se desenvolvendo no interior dessa
interação especifica, a partir do qual ganham significado, que, por sinal, parece ir além de
uma satisfação imediata de interesses particulares. Se ou a conquista da permanência (a não
remoção), por parte dos habitantes das favelas, ou mesmo uma possível vitória eleitoral do
candidato que os cortejou ocorra, ela não é necessariamente pressuposta, visto que não é
possível presumir que houvesse uma articulação de interesses anteriormente definida e que
teria levado a esta interação e determinado os resultados destas. Seriam estes últimos, ao
contrário, que definiriam posteriormente o que se seguiu, que, como se verificará adiante,
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podem ser resumidos em quatro experiências, variando entre diferentes graus de controle
sobre estas populações e suas formas de resistência: 1) a criação do Serviço de Recuperação
de Favelas (1952); 2) a organização da União dos Trabalhadores Favelados (1954); 3) a
criação da Cruzada São Sebastião (1955); 4) a criação, pelo governo do Rio de Janeiro, do
Serviço de Recuperação de Habitações Anti-higiênicas (1956).
Antes de especificar estas experiências, que podem ser compreendidas como
resultando das interações acima apontadas e ajustadas ao quadro de referência daquela
conjuntura, alguns comentários sobre estas ainda se fazem necessários. É possível afirmar que
coexistiam duas formas distintas de controle e gestão destas populações: de um lado, aquela
apoiada na Igreja Católica, via Fundação Leão XIII (e posteriormente, na Cruzada São
Sebastião), que se caracterizava pela noção de “orientação”, já que os moradores seriam
incapazes, por si sós, de melhorarem suas condições de vida. Por outro lado, através da ação
dos políticos e seus cabos eleitorais, que ao criarem uma expectativa de melhoria de
condições de vida nas favelas (às vezes correspondida, às vezes não), permitiam uma
intervenção constante nestas localidades (e que levaria a criação das instituições acima
mencionadas, o SRF e a SERFHA). Entretanto, paradoxalmente, tais atuações acabariam por
favorecer, como consequência não intencional do contato institucional reelaborado
(importante destacar que as relações entre Estado e os moradores de favelas sempre
ocorreram, em vários níveis), a organização política dos moradores destas localidades (que já
haviam sofrido também as influências do Partido Comunista neste sentido neste mesmo
período).
As experiências acima destacadas (SRF, SERFHA, UTF e Cruzada) podem ter, entre
outros resultados possíveis, o surgimento da ideia de urbanização. Portanto, os processos que
possibilitaram a sua existência colaborariam a incorporar mais um elemento no debate sobre e
a partir das favelas, constituindo um novo repertório: a possibilidade de urbanização.
No plano da administração pública, a criação do Serviço de Recuperação de Favelas
(SRF), em 1952, parecia apontar, segundo alguns autores (Silva, 2005; Lima, 1989; Leeds e
Leeds, 1978), para o que chamam de “maior flexibilidade” no que se refere ao tratamento
direcionado às favelas. Importante destacar que, se entre o final da década de 1930 e início da
de 1940, as intervenções estatais oscilavam entre um relativo reconhecimento da existência
destes territórios e ações que visavam sua “solução final”, com claro benefício para estas
últimas (embora se concentrassem em ações judiciais de despejo mais do que em ações
realizadas diretamente por outras agências estatais), o período subsequente se constituiria pela
busca de mecanismos menos repressivos de controle, abrindo espaço, inclusive, para a
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articulação de interesses dos habitantes destes territórios.
Segundo apontam Leeds e Leeds, a criação do Serviço de Recuperação de Favelas
poderia ser compreendida como desdobramento de uma configuração em que, pela primeira
vez na história das favelas até então, surgiria de forma mais sistemática a ideia de
urbanização, concepção que passaria a conviver com os outros repertórios cuja característica
principal até este período era a possibilidade de erradicação. Os autores apontam ainda outro
deslocamento importante no tratamento do “problema favela” neste momento: segundo
afirmam, o SRF ficaria, como órgão especifico de intervenção sobre as favelas, pela primeira
vez, não sob jurisdição do Departamento de Segurança Pública, mas desta vez sob os
auspícios da Secretária de Saúde e Assistência (Leeds e Leeds, 1978).
No plano estatal, é importante destacar ainda a criação, em 1956, do Serviço Especial
de Recuperação de Favelas e Habitações Anti-higiênicas (SERFHA). Retomarei mais adiante
a importância desta agência estatal nesta configuração. Por enquanto, atentar-me-ei ao sentido
de sua criação. O SERFHA se caracterizaria por mais uma tentativa de atualizar os
mecanismos de controle sobre as favelas e seus moradores. Entretanto, buscava fazê-lo
incorporando, em parte, algumas das reivindicações, ainda que pontuais, de seus moradores
em termos de serviços públicos. Nesse sentido, como aponta Silva (2005), a existência desta
instituição se caracterizaria pela incorporação, entre suas ações, de medidas de urbanização,
além das de reforço da associação de moradores19. O objetivo deste organismo, portanto, seria
o de promover a urbanização destes territórios. Entretanto, sua atuação neste sentido seria
mínima, limitando-se a tentativa de impedir a construção de novas habitações (Machado da
Silva e Figueiredo, 1981).
Outro processo importante na formulação e divulgação (e, portanto, criação de um
novo repertório sobre as favelas naquele período) foi a tentativa de criação de uma
organização política formada por moradores de favelas. Embora a conjuntura apresentasse
elementos no que se refere a possibilidade de permanência, como já afirmado, os despejos
continuavam. Especialmente a partir da mobilização dos moradores da favela do Borel,
localizado no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, surgiria a União dos
Trabalhadores do Borel, em 1954, que rapidamente passaria a incorporar moradores de outras
favelas também ameaçadas de serem despejadas. Em função desta incorporação, a
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Abordaremos a questão das associações de moradores no âmbito das ações do SERFHA mais adiante, quando
analisaremos a modificação de sua atuação no início dos anos 1960 sob o comando de José Arthur Rios.
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nomenclatura mudaria posteriormente para União dos Trabalhadores Favelados.
De acordo com Silva (2005), esta mudança na movimentação dos moradores de
favelas se caracterizaria pela tentativa de se construir laços entre moradores de diferentes
favelas, estabelecendo um tipo de relação que seria supralocal e que se articularia a partir do
ponto que parecia comum a todos eles: a possibilidade de remoção. Não é a minha pretensão
nesta tese analisar a trajetória de formação e posterior desenvolvimento da ação coletiva em
favelas no Rio de Janeiro neste período20. O que gostaria de destacar a partir da gênese desta
movimentação, e que reforça o argumento proposto, seria o de que esta organização política
embrionária possibilitaria a incorporação no repertório sobre as favelas a questão da
urbanização.
Outra experiência que marcaria o período seria a criação da Cruzada São Sebastião,
também pela Igreja Católica, em 1955. A Cruzada surgiria ainda no bojo da preocupação de
certos segmentos sociais com a influência comunista nas favelas, sobretudo a partir da criação
da União dos Trabalhadores Favelados, cuja concepção parece ter ocorrido, em parte, como já
afirmado, da interação entre alguns moradores de favelas e integrantes do Partido Comunista
Brasileiro. Além do mais, um novo aspecto surgiria entre as perspectivas de atuação da
Cruzada: a possibilidade de, além de controlar o impacto da presença do PCB, fazê-lo
também em relação ao que os seus dirigentes chamavam de “exploração demagógica” dos
políticos profissionais. Esta dupla tarefa se configurava também a partir de críticas à atuação
da Fundação Leão XIII, que não teria sido eficiente neste “combate” aos comunistas e
políticos. Além do mais, a Cruzada reforçará, em suas ações, parte do ideário que compunha a
Fundação, especialmente no que se refere à ideia de “orientação” e de assistência moral e
material.
Neste sentido, segundo afirma Valladares (2005), a Cruzada tinha como um de seus
objetivos se constituir numa espécie de instituição “intermediária” entre o Estado e os
moradores destas localidades. Posto isto, a Cruzada atuaria fundamentalmente, para além do
que já havia realizada a Fundação um pouco antes, na produção de moradias e na oferta de
equipamentos de infraestrutura local, como água e eletricidade. Além disso, outro elemento
que havia caracterizado a Fundação seria fortalecido desta vez: estas intervenções deveriam
ocorrer com a participação dos moradores. Difunde-se e fortalece-se, segundo Valladares
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Um interessante trabalho neste sentido é o de Nísia Verônica Trindade Lima, intitulado “O movimento de
favelados do Rio de Janeiro – políticas do Estado e lutas sociais (1954-1973)”.
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(ibid), o principio do “desenvolvimento comunitário”, uma espécie de terceira via entre a
“influência comunista” e a “exploração demagógica. Segundo ainda a mesma autora: “O
reconhecimento e a promoção dos moradores das favelas ao estatuto de comunidade e, por
conseguinte, a sujeito político potencialmente autônomo, tanto rompia com uma visão
puramente negativa do mal a ser erradicado quanto com a política de assistência caritativa e
clientelista do período anterior” (Valladares, 2005: 78).
Tais ações acabariam por resultar em novas experiências associativas, implicando
também em mais um processo que colaboraria no reconhecimento da existência desta forma
urbana naquele período. Além disso, segundo Silva (2005), a Cruzada colaboraria com a
difusão da ideia da urbanização, sustentada ainda na concepção da integração dos moradores
de favelas ao bairro ao qual pertenciam.
O último processo que gostaria de destacar e que se desdobraria neste período é a
campanha, realizada em 1948, intitulada “A Batalha do Rio”, comandada pelo então jornalista
Carlos Lacerda, que posteriormente viria a ser o governador do antigo estado da Guanabara.
Tal campanha, assim como a realizada por Vitor Tavares Moura na década de 1920,
direcionou-se exclusivamente às favelas do Rio de Janeiro, sendo veiculada, assim como a
outra, nos e pelos principais meios de comunicação daquele período. Lacerda buscava chamar
a atenção para o que então ia se constituindo num dos principais problemas públicos da
cidade, objetivando com isso, se se considera que todo ato de fala é também uma ação (falar é
fazer alguma coisa, ou propor fazer algo), a intervenção estatal, em todos os níveis, sobre as
favelas. Como aponta Leeds e Leeds (1978), apesar de, naquele momento, nenhuma ação
concretamente ter sido levada a cabo pela administração pública, nem local, nem federal, o
fato era que “alguma coisa muito fundamental e muito próxima ao cerne do problema da
favela havia sido dita e imediatamente captada pelos legisladores e meios de comunicação”
(ibid: 202).
Como aponta Machado da Silva (2002), a importância desta campanha midiática, além
de lançar as favelas no centro do debate público de então que se constituía em torno destas,
foi a de possibilitar o retorno de uma dimensão mais repressiva nos mecanismos de controle
destas localidades e de seus moradores. Segundo ainda afirma este autor, tal empreendimento
acabaria desaguando no posterior programa de remoções implementado por Lacerda no início
dos anos 1960 durante o seu governo no Estado da Guanabara.
Além disso, seria possível perceber que a polarização entre remoção e urbanização
começaria a se delinear já neste momento, chegando ao paroxismo nas décadas seguintes,
como se verificaria no amplo programa de erradicação destes territórios nas décadas de 1960
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e 1970. E seria justamente estes desdobramentos que interessam ser discutidos neste
momento, já que o “problema favela” sofreria novamente uma inflexão, na medida em que a
nova correlação de forças, articulada aos jogos de linguagem de então, iriam criar as
condições de possibilidade para que um dos lados do que era percebido como uma oposição
prevaleça (embora não se sobreponha totalmente, como se terá a oportunidade de explicitar):
a remoção.
Esta nova inflexão estava enquadrada à forma como se elaborava a compreensão sobre
a pobreza naquele período. Importante destacar que a década de 1950, especialmente seus
anos finais, foi marcada pelo desenvolvimentismo e pela prática do planejamento, referências
fundamentais para se compreender como se efetivavam as ações sobre as favelas naquele
período. Já elevadas a assunto prioritário do debate público de então, as favelas passariam a
ser associadas como o resultado do processo de desenvolvimento, passando a figurar como o
lugar privilegiado da pobreza. Seria neste contexto, inclusive, que seria levado a cabo o
primeiro grande estudo sobre estes territórios, encomendado pelo jornal O Estado de São
Paulo e realizado pela Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos
Complexos Sociais (SAGMACS). Este estudo pode ser compreendido, simultaneamente,
como uma espécie de momento condensador de um âmbito do debate (na medida em que
acabaria por questionar as representações coletivas dominantes de então sobre as favelas,
embora reproduzisse, em alguma medida, outras) e uma espécie de guia moral para a ação
posterior empreendida pelo pesquisador que a conduziu e logo depois se tornaria o
responsável, quando no governo da Guanabara, pelas políticas relacionadas às favelas: José
Arthur Rios.
Nos marcos então colocados, o quadro de referência passou a se articular a partir da
ideia da marginalidade, como aponta Perlman (1977). Segundo uma compreensão que
circularia neste período, a “marginalidade social” seria reflexo da forma assumida pelo
desenvolvimento, que produziria uma massa de pessoas que não teria sido incorporada por
aquele processo e, portanto, sendo situadas às margens. Esta análise seria rapidamente
deslocada, no plano urbano, para o que passou a ser considerado o exemplo citadino da
pobreza e da “marginalidade”: as favelas. Portanto, o processo de desenvolvimento
econômico teria como consequência não apenas uma massa de desempregados não
integrados, mas estariam localizados num espaço específico no qual a marginalidade teria seu
suporte territorial, neste caso, as favelas.
Nesta compreensão, que mais tarde irá desembocar principalmente na política de
remoções dos anos 1960, as favelas seriam uma área “marginal” à cidade. O argumento de
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fundo presente nesta formulação seria o caráter fora de lugar das favelas, bem como de sua
cultura e sociabilidade. Como afirma Potengy (1973), desta avaliação à proposta de
intervenção, o que articulava tal construção seria o fato de que o ideal para as favelas fosse o
alcance daquelas condições vislumbradas no restante da cidade. Segundo afirma a autora: “o
ideal é que os favelados alcançassem o mesmo ´desenvolvimento`dos habitantes ´do que não
era favela`” (Potengy, 1973: 109).
Estas imagens sobre o aspecto marginal e não integrado pelas quais as favelas eram
situadas no quadro de referência deste período seria deslocado, imediatamente, para os seus
moradores. Isto quer dizer que não apenas existiam localidades “marginais”, alheias ao que se
percebia como uma cidade ideal, mas seus habitantes também se mostravam desta maneira. A
oposição cidade versus favelas chegaria ao paroxismo, na medida em que os moradores das
favelas, vistos como imigrantes deslocados, pouco se integravam às regras da vida urbana, o
que levaria à produção de estilos de vida próprios que recusariam, nessa elaboração, os
valores da vida urbana e racional. Percebidos como reproduzindo a vida rural na cidade,
criando um espaço no qual uma cultura própria, que seria marcada pela inadaptação, pelo
fatalismo e pela desorganização social, os moradores destas localidades, ao terem suas formas
de comportamento associadas à forma de moradia que haviam adotado (as favelas),
precisariam ser incorporados, como afirmado acima, às condições que o restante da cidade
vivenciava.
Esta compreensão se desdobraria no sentido do que se fazer com estes territórios e
suas populações. O passo seguinte para resolver a situação destas “aglomerações patológicas”,
tratadas como se opondo ao restante da cidade, como apontam Potengy (1973) e Perlman
(1977), seria a sua erradicação, a qual ficaria a cargo do planejamento racional. A
“marginalidade” seria resolvida pela erradicação material de seu aspecto mais visível: as
favelas. Esta solução se adequava muito bem à linguagem que articulava essa compreensão à
época, haja vista que, no quadro do desenvolvimentismo e do planejamento, as favelas, como
problema habitacional, poderiam ser erradicadas no interior de uma ação administrativa, já
que a sua persistência expressaria, por um lado, a falta de planejamento racional das cidades
e, por outro, pela limitação moral dos que estavam nos aparelhos administrativos.
Seria nesta conjuntura que se produziria o estudo da SAGMACS. Ele expressaria uma
dos resultados possíveis do debate acerca do que fazer sobre as favelas, que nesta época havia
criado as condições para uma intervenção do tipo erradicação, sendo que esta assumiria
muitas feições: uma através das ações implementadas através do SERFHA, via urbanização
(acabar-se-ia com as favelas integrando-as ao território urbano), ou através da remoção pura e
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simples (a via assumida após o esvaziamento do SERFHA, que ocorreria depois da demissão
de José Arthur Rios).
O levantamento realizado pela SAGMACS21, a pedido do jornal O Estado de São
Paulo, serviria de orientação para o que posteriormente, embora num curto espaço de tempo,
seria feito em termos de intervenção estatal nas favelas. O estudo fora realizado pelo
sociólogo José Arthur Rios, sob coordenação do Padre Lebret. O levantamento feito pela
SAGMACS se tornaria o mais completo sobre as favelas do Rio de Janeiro até então
realizado, tendo consequências até hoje, especialmente no campo de pesquisas sobre estes
territórios. Contudo, gostaria de destacar que seus resultados acabariam por produzir mais um
dispositivo no repertório da urbanização, na medida em que, segundo Valladares (2005), entre
outras considerações, demonstrou que estes aglomerados urbanos não expressariam um
“mundo à parte”, como recorrentemente era interpretados à luz das referências dominantes até
então.
Em 1960, com a eleição de Carlos Lacerda para o então criado estado da Guanabara
(que anos antes havia elaborado a campanha intitulada “A Batalha do Rio”, que pregava como
solução das favelas a sua erradicação), José Arthur Rios, em função de seu trabalho na
pesquisa da SAGMACS, e também numa tentativa de aproximação política do governador em
relação a estes territórios, seria chamado para dirigir o Serviço de Recuperação das Favelas e
Habitações Anti-Higiênicas, o SERFHA, responsável pelas intervenções estatais nas favelas e
que se encontrava praticamente inoperante até aquele período. O SERFHA seria então
reativado no início da década de 1960, passando a integrar a Coordenação de Serviços Sociais
do Estado, assumindo novos e importantes papéis.
Importante destacar que o período se caracterizava pela coexistência de duas
linguagens principais que se articulavam em torno do assunto favela, uma centrada na
urbanização, outra na erradicação. A prevalência de uma ou outra forma de intervenção
dependeria fundamentalmente de se a conjuntura lhes fosse favorável ou não e da correlação
de forças subjacente. Ao que parece, a opção inicialmente feita pelo governador Lacerda, ao
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Segundo Valladares (2005), o estudo teria sido sugerido pelo jornal ao Padre Lebret, cujas orientações já
haviam sido incorporadas pelas experiências da Fundação Leão XIII e a Cruzada São Sebastião, no contexto
de oposição que o referido periódico fazia à época ao então presidente Juscelino Kubitschek. Entretanto, não é
a intenção aqui explorar as motivações do jornal para tal empreitada, mas apenas situar a produção deste
relatório no fluxo dos debates que então se desenvolviam tendo como assunto prioritário as favelas e as
consequências práticas que posteriormente serão observadas nas ações sobre estes territórios tendo como base,
em parte, as conclusões do mesmo.
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colocar Rios no comando das ações sobre as favelas, expressava, naquele momento, certa
continuidade com o que vinha se desenvolvendo anteriormente, isto é, do ponto de vista da
ação estatal, o que prevalecia era o reconhecimento destes territórios e a tendência, segundo o
repertório disponível à época, de incorporação ao conjunto da cidade.
Não à toa, Rios, assim que assumiu, acabaria por concretizar o imaginário de que as
favelas são uma forma urbana como qualquer outra e que, não sendo um mundo à parte,
deveriam ser integradas à cidade através da urbanização. Importante destacar também que
Rios havia se identificado com o Movimento Économie et Humanisme, ao qual fazia parte o
Padre Lebret e cujo constructo moral orientou a criação da Fundação Leão XIII e a Cruzada
São Sebastião. A característica principal deste grupo, cujas concepções estariam presentes nas
ações empreendidas por Rios em relação às favelas enquanto estava no governo, foi a defesa
de que a mudança social dos moradores destas localidades apenas se daria através de sua
participação neste processo, bastando apenas de orientação para isso. Como afirmado, a
Fundação Leão XIII e a Cruzada expressaram durante algum tempo esta concepção, que agora
seria encarnada na ação de uma agência estatal, a Coordenação de Serviços Sociais, a qual o
SERFHA estava ligado.
Segundo afirma Leeds e Leeds (1978), no interior desta concepção, concretizada agora
na atuação de Rios no interior dos aparatos de Estado, buscava-se capacitar o morador a obter
alguma independência em relação às autoridades estatais. A preocupação, nesta elaboração, já
não era mais com a “ameaça comunista”, que fundamentou a criação das duas instituições
cujo vínculo se estendia entre a Igreja Católica e o Estado, mas o que o próprio Rios chamava
de “políticos tradicionais”, que tratavam as favelas como sendo seus “feudos”22. Neste
sentido, o diálogo com os moradores deveria ser feito diretamente com o Estado, sem
intermediários. Pautando-se em uma tentativa de aproximação destes territórios, estimularia a
criação de associações de moradores onde elas ainda não tivessem sido criadas. Entre 1961 e
1962, seriam fundadas aproximadamente 75 associações. A estas caberiam, visto que
definidas como instâncias de cooperação do Estado, colaborar com o governo na implantação
de determinados serviços básicos e principalmente na garantia da manutenção da ordem
interna.
Entretanto, esta atualização nas formas de controle sobre as favelas, articulada a partir
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Entrevista de Rios à coletânea Capítulos do Urbanismo Carioca, organizado por Américo Freire e Lúcia Lippi
Oliveira, 2002.
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do repertório da urbanização, acabaria sendo alterada pouco tempo depois. Em 1962, José
Arthur Rios seria afastado, o SERFHA desestruturado e a Coordenação de Serviços Sociais
seria

remodelada

no

conjunto

da

reorganização

administrativa

que

se

seguiria

posteriormente23. Uma nova alteração na conjuntura modificaria a orientação do Estado sobre
estes territórios24. Com isto, seria criada, em 1962, a Companhia Estadual de Habitação
(COHAB), inaugurando um novo momento nas relações entre Estado e favelas no Rio de
Janeiro. Esta instituição expressaria um dos resultados possíveis das disputas que se
desenrolavam em torno do assunto favela, fazendo com que, num movimento que acabaria
por favorecer as concepções, então dominantes, que articulavam a solução do “problema da
favela” pela via da erradicação, se inaugurasse o período marcado pelas grandes remoções.
Financiado pelo United States Agency for International Development (USAID), a COHAB se
responsabilizaria pela criação de Conjuntos Habitacionais nos subúrbios distantes para
aqueles moradores removidos de favelas, especialmente as que se situavam na Zona Sul da
cidade.
Neste momento, há um considerável crescimento dos movimentos de moradores de
favelas, o que acabaria por culminar na criação, em 1963, da Federação das Associações das
Favelas do Estado da Guanabara (Fafeg). Ainda neste ano ocorreria um importante fato: a
reforma da Fundação Leão XIII, que deixaria de ser um órgão vinculado à Igreja e passaria a
integrar a estrutura do Estado enquanto autarquia. Isto expressa uma preocupação com o
avanço organizacional dos moradores de favelas. Neste sentido, caberia agora à Fundação o
reconhecimento oficial das associações de moradores, bem como a função de coordenação e
fiscalização das eleições para escolha de suas diretorias (Burgos, 1998).
Portanto, haveria uma nova inflexão neste período em relação ao “problema favela”,
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Segundo afirmou o próprio Rios, as motivações de seu afastamento se devem, principalmente, às pressões
advindas de três direções diferentes: do mercado imobiliário, interessado em algumas áreas onde estavam
situadas as favelas; dos políticos tradicionais, sejam os da União Democrática Nacional, ou da Partido
Trabalhista Brasileiro, este ultimo historicamente muito presente nas favelas; por fim, a Igreja Católica, com a
qual Rios teve problemas, especialmente em relação às críticas à Cruzada, apesar da continuidade em termos
de referências morais para a ação, baseadas no movimento Économie et Humanisme.
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O governador Carlos Lacerda era opositor ao então presidente João Goulart. Naquele período, além do
acirramento dos conflitos em função das definições do governo de Goulart, havia a expectativa criada com os
recursos do Fundo do Trigo, financiamento do governo dos Estados Unidos ao do Brasil, no interior da
Aliança para o Progresso, programa dedicado à América Latina. Tais recursos, neste momento, em função da
presença de Goulart no governo federal e dos desdobramentos da discussão em torno do que então se chamava
de “reformas de base”, seriam destinados apenas aos estados não alinhados ao governo federal, como era o
caso da Guanabara, do opositor Carlos Lacerda.
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no qual o resultado das disputas voltaria a pender para a via da erradicação, em detrimento da
urbanização, embora, como veremos, tal tensão permaneceria, mesmo no auge das remoções
que ocorreriam no período, visto que algumas poucas favelas seriam urbanizadas. As
mudanças ocorridas no decorrer do governo Lacerda, especialmente após a saída de Rios,
implicariam numa reorientação que acabaria por favorecer, posteriormente, a concepção da
favela como área ecológica marginal e cuja intervenção se caracterizaria por sua erradicação,
como ficaria claro nas determinações da CHISAM, criada mais tarde, já durante o regime
militar.
Retomando elementos do repertório que havia se constituído a partir da possibilidade
da erradicação, entre os anos de 1962 e 1965, com os recursos da USAID, 12 favelas no Rio
de Janeiro seriam removidas, cujos moradores seriam realocados nos conjuntos habitacionais
construídos na Zona Oeste da cidade, as chamadas Vilas Kennedy, Aliança, Esperança e a
Cidade de Deus (Burgos, 1998; Valladares, 1978).
Contudo, como afirmam alguns autores (Machado da Silva, 2002; Burgos, 1998;
Valladares, 1978; Perlman, 1977), o golpe civil-militar de 1964 expressaria certa, digamos,
“inflexão na inflexão” já em curso em relação ao que se fazer do “problema favela”. A partir
deste momento, criam-se e consolidam-se as condições políticas para a empreitada das
remoções. A partir de então, seriam constituídas as condições de possibilidade que
favoreceriam, no âmbito das disputas que ocorriam em torno do “problema favela”, o tipo de
intervenção estatal baseada na erradicação, fazendo pender o pêndulo do debate que girava
em torno do assunto favela a favor do tipo de intervenção marcada pela prática remocionista.
A nível nacional seria criado o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema
Financeiro de Habitação (SFH), a partir dos quais seria inaugurado uma nova intervenção
estatal sobre os territórios considerados da pobreza e a questão habitacional, expressa pelo
“problema favela”. O empreendimento das remoções massivas que ocorreriam a partir de
então só podem ser compreendidas no contexto específico constituído pelo golpe militar e
pela criação do BNH, que buscaria centralizar a ação estatal no campo habitacional.
Neste contexto, a organização dos moradores de favelas passaria a ocorrer em dois
planos: aquele referente ao retorno à democracia e a resistência à remoção (Machado da Silva,
2002). Contudo, seria completamente desarticulada pela repressão policial organizada pela
ditadura militar, reduzindo o escopo das lutas das organizações faveladas e diminuindo sua
capacidade de mobilização. Além disso, em função do novo contexto, as favelas perderiam
sua importância política-eleitoral, já que, em função das inúmeras cassações de mandatos que
se sucederam ao golpe militar, os políticos profissionais se afastaram, em alguma medida,

57

destas áreas (Valladares, 1978).
Como afirma Valladares (1978), inúmeras medidas administrativas seriam tomadas no
sentido de aumentar o controle sobre as favelas, já no governo de Negrão de Lima, apesar
deste ter sido eleito com forte apoio dos moradores destas áreas, que já avaliavam como
negativa as intervenções que vinham ocorrendo desde o governo Lacerda. Apesar disso, por
exemplo, em 1967, o governo estadual assina o decreto n° 870, cuja finalidade seria colocar
as associações de moradores sob o controle da Secretária de Serviços Sociais, além de criar a
Comissão Estadual de Energia, retirando a responsabilidade pelo fornecimento de energia
tanto dos cabos eleitorais locais quanto das associações de moradores.
Satisfazendo parte de seus compromissos de campanha, elaborados no contexto às
críticas às remoções realizadas durante o governo Lacerda, Negrão de Lima cria a Companhia
de Desenvolvimento de Comunidade (CODESCO), que buscava seguir uma via alternativa à
erradicação: a urbanização. Neste sentido, a CODESCO seria mais um desdobramento do
repertório da urbanização, cuja gênese pode ser identificada nos anos 1950, como observado
anteriormente. Entretanto, a opção pela via da urbanização não se encontraria ajustada ao
contexto, que não lhe era favorável e muito menos oferecia as condições de sua efetivação.
Inversamente, neste período, seriam retomados com maior intensidade aquelas
elaborações que concebiam as favelas como se opondo à cidade, como uma área “marginal”
no interior do espaço urbano. Sendo expressão da patologia urbana, que seria corrigida pelo
planejamento racional, as favelas e seus moradores deveriam ser integrados, o que ocorreria
através da eliminação física destes territórios e a transferência de seus moradores à conjuntos
habitacionais. Neste momento, justificando a intervenção pela falta de coordenação entre as
COHABs do Rio de Janeiro e da Guanabara, o governo federal cria a Coordenação da
Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio (CHISAM). Subordinado
ao Banco Nacional da Habitação, tal instituição retomaria maciçamente o programa de
remoções. A CHISAM, de acordo com Valladares (1978), além da função de coordenação,
assumiria igualmente as tarefas de planejamento e execução do programa, antes unicamente
sob responsabilidade da COHAB.
A elaboração desta intervenção, intensificando uma dimensão mais repressiva na
condução do “problema favela”, acabaria por ser justificada pela possibilidade que a
erradicação abriria para a “recuperação humana” dos habitantes das favelas, justificativa
acionada para sustentar a intervenção e que reforçava o imaginário sobre estas localidades,
que associava as condições ecológicas ao comportamento dos moradores das favelas, o que
levava ao desvio e a recusa à ordem urbana. Como afirmava Sandra Cavalcanti, tratava-se não
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de urbanizar a favela, mas o favelado25. Neste sentido, os moradores de favelas, “alienados”
em função de suas condições habitacionais, marginais em função destas, deveriam ser
integrados a partir de uma ação urbanística corretiva, isto é, a erradicação destas localidades.
É a partir do ajustamento à esta compreensão que as ações da CHISAM passam a ter sentido.
Entre 1962 e 1974, através da atuação da CHISAM e da COHAB e durante três governos
estaduais, foram removidas 80 favelas, totalizando-se um contingente de 139.218 pessoas
(Valladares, 1978).
Em meados dos anos 1970, o programa de remoção de favelas sofreria vários reveses e
seria abandonado, embora a sua prática tenha continuado de maneira meramente pontual nos
anos seguintes. Três fatores poderiam servir de explicação para esta situação: em primeiro
lugar, a própria mobilização dos moradores de favelas que, mesmo sob repressão policial
conseguiram realizar o III Congresso da FAFEG no ano de 1972, reafirmando sua luta contra
a remoção e pela urbanização; em segundo, a resistência, por parte daqueles que foram
removidos e encaminhados aos Conjuntos Habitacionais. Estes moradores acabaram por
desenvolver estratégias de recusa à situação a que estavam submetidos nestes lugares. Como
aponta Valladares (1978), aqueles que foram removidos demonstravam uma limitada adesão a
esta alternativa de moradia. Isto poderia ser observado no fato da inadimplência ter se
transformado na principal forma de reação destas pessoas, atingindo de maneira definitiva a
contabilidade do BNH; Por fim, o deslocamento dos investimentos deste banco (então já
financiado pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), que deixariam de se realizar
visando a intervenção na área da habitação popular, direcionando-se agora para projetos
habitacionais das classes média e alta.
Após o período no qual a erradicação marcou a intervenção estatal sobre as favelas,
enquadradas pela representação social dominante como o lado negativo da cidade e que,
portanto, merecia sofrer uma intervenção definitiva, o que se seguiria, especialmente a partir
do final dos anos 1970, seria algo completamente distinto. As novas referências a partir das
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Sandra Cavalcanti foi secretária da Secretaria de Serviços Sociais e ocupou este cargo após à saída de José
Arthur Rios, além de ter sido a primeira presidente do Banco Nacional de Habitação, já no governo militar.
Sandra seria considerada como uma das figuras públicas expoentes da publicização do repertório da remoção,
antagonizando com a versão veiculada por Rios sobre o “problema favela”. Como se vê, a constituição deste
problema, elaborado de inúmeros pontos de vistas e produzindo inúmeros repertórios sobre as favelas, levaria
a definições diferentes do que se fazer em relação a ele em função da conjuntura específica em que o debate de
desenrolava, ora favorecendo a intervenção tipo de urbanização, ora a erradicação (o que não implicava que
fossem mutuamente excludentes, importante destacar). A afirmação sobre “urbanização dos favelados” foi
dada em entrevista para a coletânea Capítulos do Urbanismo Carioca, 2002.

59

quais as favelas passaram a ser compreendidas implicariam na elaboração de uma ação
também caracterizada por sua novidade, embora o “novo” deste período possa ser
compreendido não pela sua inexistência em momentos anteriores, mas por ter implicado numa
reorientação (que até este período parecia definitiva) global da tematização do “problema
favela” e do que fazer em relação a ele. Nesta configuração, a urbanização passa a figurar
como mais um repertório, que se tornaria dominante a partir de então, do assunto favela.
Além disso, o período que inicia ao final dos anos 1970 e se estende até o início dos
anos 2000, na periodização aqui sugerida, configurada pelo repertório da urbanização,
marcaria sobremaneira a construção narrativa mencionada no início deste capítulo acerca do
“tabu”. Seria neste período que se situariam os elementos acionados a partir da ideia de “tabu”
e outros que seriam ativados atualmente para justificar a reincorporação da remoção no
interior dos mecanismos de controle e gestão implementados pelo Estado nas favelas cariocas.
A ideia de “tabu”, na narrativa justificadora em questão, articula diferentes elementos
presentes naquela conjuntura e, numa afirmação de causa e efeito, aponta-os como tendo sido
determinantes para se chegar ao estado de “caos” em que se viveria atualmente, sendo a
referência a este “caos” (como se verá mais adiante) outro dispositivo importante mobilizado
para justificar a reincorporação da remoção nas práticas estatais nestes territórios.
Portanto, este longo período produzirá uma mudança profunda na percepção sobre
estes territórios e nas formas correspondentes de intervenção. Com o fim das remoções
massivas, num contexto de redemocratização do país, reaparece o debate sobre a urbanização,
que já havia sido esboçado nos anos 1950, que se desdobraria, no início dos anos 1990 com a
criação do programa Favela-Bairro, na época o maior programa de urbanização de favelas do
Brasil. Simultaneamente, outro fenômeno irromperia e provocaria uma mudança profunda das
representações sobre as favelas, apontando para a criação de uma nova linguagem sobre ela: a
chamada “violência urbana”. A violência passaria a figurar como o principal problema do Rio
de Janeiro, alterando sobremaneira tanto os comportamentos quanto as práticas dos diversos
grupos e classes sociais. Os moradores e as favelas continuariam sendo representados como o
“outro” da cidade, mas desta vez num registro marcado pelo medo, cujo conteúdo seria
caracterizado pelo entendimento do outro (o favelado, lido também como bandido) como
ameaçando constantemente a ordem social.
Essa longa periodização, que segue do final dos anos 1970 até aproximadamente o
início dos anos 2000, apenas assim se configura a partir da consideração do seguinte fato e
para efeitos estritamente analíticos: do afastamento da possibilidade da erradicação, muito
presente até a década de 1970 e a possibilidade de permanência das favelas. Entretanto, como
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será possível verificar adiante, há inúmeros fenômenos e mudanças de conjuntura que
permitem afirmar que esse longo período não foi marcado pela homogeneidade de orientação,
como que se reproduzindo linearmente e sem alterações de rota. Além do mais, muitos dos
acontecimentos expostos a seguir se sobrepõem no tempo e no espaço, embora não por uma
relação determinista, mas cuja combinação, realizada muito posteriormente, na elaboração
narrativa justificadora das ações atualmente em cursos nas favelas cariocas, será determinante
para compreender o enquadramento atual do “problema favela”.
Um ponto importante de inflexão no tratamento do “problema favela”, que marcaria
uma passagem não somente de tempo, mas parte considerável da orientação cognitiva e moral
diante destes territórios e seus moradores, seria, de acordos com diversos autores (Burgos,
1998; Pandolfi e Grynszpan, 2002; Machado da Silva, Fridman e Leite, 2005; Gonçalves,
2008, Cavalcanti, 2009), a eleição de Leonel de Moura Brizola para o governo do Estado do
Rio de Janeiro em 1982. É importante destacar que a importância de sua eleição no conjunto
das reflexões ora em curso não se relaciona apenas à chegada deste político ao governo, mas
por este ser um ponto de condensação de processos sociais mais amplos que definiam a
conjuntura na qual todas as ações empreendidas em sua administração ganhariam sentido.
Importante destacar que este ponto de condensação e passagem para uma nova
orientação sobre as favelas, já estaria ocorrendo desde o final dos anos 1970, no bojo de um
processo de distensão do regime militar e do crescimento de inúmeras mobilizações sociais
que articulavam diversos atores coletivos e demandas, que diziam respeito, basicamente, a
melhorias nas condições de vida e pressão para a abertura democrática. Neste contexto, a
própria relação com as camadas populares se modificaria, especialmente diante do fim do
período das grandes remoções e sua posterior avaliação negativa, inclusive realizada por
agentes do governo militar.
Num período marcado pela grande efervescência política, de constituição de
mobilizações em diversos âmbitos e esferas sociais, inclusive a partir da rearticulação das
associações de moradores das favelas e a criação das de bairro, além do debate sobre a
reforma urbana, propostas de caráter estritamente repressivas em relação às classes populares
(especialmente aquelas relacionadas aos seus locais de moradia) acabariam sendo deslocadas
no campo de atuação do Estado em favor de propostas (que continuavam implicando em
formas de controle e gestão destas populações e territórios) que reconheciam algumas de suas
demandas. Além disso, ainda havia, por parte dos militares, uma última tentativa de se
legitimar diante de alguns setores da sociedade brasileira. Seria neste contexto que surgiria,
por parte do governo militar, em 1979, o Projeto Rio, inserido no Promorar, programa que
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buscaria a urbanização de favelas. O primeiro projeto, que não se expandiria posteriormente,
seria realizado na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Com recursos do Banco Nacional de
Habitação, a intervenção tinha como objetivo recuperar aquelas áreas alagadiças ocupadas, já
que o crescimento daquela região se deu em direção aos canais e mangues do entorno da Baía
de Guanabara, cuja construção característica era a palafita (Burgos, 1998).
Embora esta intervenção já apontasse para as mudanças então em curso no quadro de
referência sobre as favelas, como já afirmado, o ponto de inflexão importante fora o governo
Brizola. A mudança de conjuntura, marcada pela abertura política, o lento fim do regime
militar e pela retomada das mobilizações coletivas (articuladas a partir de diversas
angulações), criaria as condições de possibilidade para que se consolidasse, posteriormente,
uma das principais intervenções sobre as favelas que começariam a erigir naquele momento: a
urbanização. Esta, a partir daquela conjuntura que lhe parecia favorável, figuraria como um
importante repertório constituído em torno do “problema favela” enquanto assunto público
prioritário. O governo Brizola poderia ser compreendido, aqui, como, simultaneamente,
resultando e produzindo este repertório da urbanização, na medida em que expressava um
momento do debate (conformado pelo aspecto que o conflito social assumia então), levado a
cabo por diversos atores coletivos, especialmente as associações de moradores e movimentos
pela reforma urbana, em que a urbanização passaria a figurar como uma medida vista como
necessária para a integração destas populações às cidades.
Esta mudança significativa na forma como as classes populares urbanas passariam a
ser situadas no conjunto dos conflitos sociais de então, implicaria, portanto, numa
reorientação das intervenções estatais nas favelas. No caso do Rio de Janeiro, mais
especificamente a partir do governo Brizola, isso ficaria evidente. Seu governo, em relação
aos moradores de favelas, poderia ser caracterizado por uma atuação em dois planos,
interconectados (e como veremos, decisivo nos anos posteriores para a forma como as favelas
e seus moradores passariam a ser vistos): primeiro, a questão do respeito aos direitos
humanos, ao defender o direito dos presos e alterar a forma como as polícias atuavam nestes
territórios, marcadas, já naquela época, pelo uso excessivo da força. Nesse sentido, proibiria
as incursões policiais já então frequentes. No outro plano, intervenções que visassem
melhorar a infraestrutura das favelas.
Em relação a este último plano, algumas ações foram importantes para configurar essa
mudança na orientação sobre as favelas. Em primeiro lugar, foi criado o Programa de Favelas
da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (PROFACE-CEDAE), que ficaria responsável
por levar o sistema de águas e esgotamento sanitário para as favelas que não o possuíam, a
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maioria naquela época. Em segundo, também foi criado o programa Uma Luz na Escuridão,
desenvolvido pela companhia de energia Light, que buscava melhorar o fornecimento de
energia elétrica26, além de objetivar desmontar o arranjo anterior que marcava a oferta deste
serviço, que eram as comissões de energia, que se caracterizavam por sua não regularidade.
Em terceiro, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) desenvolveria um
programa de coleta mais regular do lixo produzido nestas localidades.
Por fim, dois programas seriam importantes para entender como as favelas passariam
as ser enquadradas: a continuação do Projeto Mutirão e a criação do Cada Família, Um lote. O
primeiro, que já havia sido criado em 1981, no âmbito da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, cresceria nos dois primeiros anos do governo Brizola, que alocaria
mais recursos e aumentaria o escopo da intervenção. Este projeto buscava realizar obras de
pavimentação, infraestrutura de água e esgotos (embora de pouca extensão, já que era
complementar, neste aspecto, ao PROFACE), obras viárias e acesso, como pistas e escadarias,
além da construção de creches e centros comunitários. Por fim, o Cada Família, Um Lote,
cuja responsabilidade era da Secretaria Estadual de Trabalho e Habitação. O programa previa
a regularização fundiária da propriedade nas áreas de favelas, a partir da qual seriam
transferidos títulos de propriedade para os moradores, que se tornariam os proprietários
definitivos da área em que habitavam27.
Estas ações podem ser compreendidas a partir de suas consequências práticas
imediatas, que acabariam por fortalecer os processos que se seguiriam: por um lado, a
alteração no enquadramento das favelas modificaria a atuação das agências estatais nestas
localidades, que passariam a atuar levando em consideração a sua permanência no espaço
urbano, propugnando que esta seria definitiva, o que se verificaria na expansão, ainda que de
escopo limitado (em comparação com o que ocorreria posteriormente), da oferta de serviços
públicos de infraestrutura, fundamentalmente. A partir deste período, as intervenções estatais
mais contínuas28, como os serviços de eletricidade e água, podem ser compreendidas no
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Segundo Burgos (1998), apenas 47 das cerca de 364 favelas possuíam serviço regular de eletricidade.

27

O programa buscava atingir um milhão de famílias moradoras de favelas em todo o estado. Entretanto,
conseguiu alcançar apenas aproximadamente 35 mil.

28

Isso implica afirmar que elas sempre existiram, não fazendo sentido uma tese que se difundiria, inclusive nos
meios acadêmicos, da “ausência do Estado”. O que se pode afirmar é que esta relação entre o Estado e essas
populações, bem como os modos diferenciados de intervenção, assumiriam formas diversas ao longo do
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contexto de um questionamento às concepções que ainda eram dominantes sobre a
transitoriedade das favelas, além da percepção de que serviços como esses, pela
especificidade geográfica (áreas de morros e beiras de rios e canais) e jurídica (são áreas
informais, sem reconhecimento legal), fossem impossíveis de serem realizados.
Por outro lado, poderiam ser relacionadas à concretização de um processo que
posteriormente seria acionado como tendo sido responsável pelo estado de “caos” e
“desordem urbana” que se verificariam atualmente e figurariam como um dos argumentos
importantes para relegitimar a retomada da remoção: a consolidação29. Cada uma daquelas
intervenções acabaria por gerar, ao afastar as ameaças ainda muito presentes de remoção, um
movimento que seria caracterizado pela substituição e melhoria das casas pelos próprios
moradores. Isso ocorreria mesmo considerando a vigência do Código de Obras, que proibia a
construção de casas de alvenaria nas favelas, embora naquele período muitos já estivessem
ocupados por construções deste tipo.
Os moradores, analisando a situação, sentiram-se mais seguros para investir na
melhoria de suas casas. Juntando-se a isso a vinda de mais moradores para estas localidades
na década de 1980, as favelas passariam por um crescimento considerável, consolidando-se,
portanto, como uma forma urbana como qualquer outra e em relação a qual as propostas de
simplesmente erradica-las não se adequariam. Como afirma Cavalcanti (2009), este processo
pode ser lido a partir da passagem do “barraco” de estuque à “casa” de alvenaria, marcando a
reorientação estatal nas formas de gestão destas populações. Segundo a autora: “uma vez
sepultado o espectro da remoção, transforma-se a própria relação dos moradores com o
espaço da favela; a promessa da permanência permitiu-lhes investir em suas casas. O barraco
de estuque sem valor de mercado foi substituído por casas de alvenaria que podem chegar a
valer o equivalente a uma apartamento próximo da favela” (2009: 74)30.

________________________________________________
tempo, ora levando em consideração as demandas locais, ora se impondo pela repressão, a depender da
conjuntura e da correlação de forças de um dado período.
29

Sobre as consequências deste processo de consolidação das favelas, ver Cavalcanti (2009).

30

A autora ainda afirmaria que o processo de consolidação se caracterizaria não somente pelo afastamento das
possibilidades de remoção, mas pela apropriação do espaço destes territórios pelos grupos de traficantes de
drogas. Esta última presença teria produzido uma nova territorialidade e implicado em formas de intervir sobre
esta presença que apostariam, além das típicas ações de segurança pública, na própria urbanização, na medida
em que se associariam melhorias nas condições de vida com o crescimento do trafico, já que seria
ressignificada relação entre pobreza e crime. Portanto, a presença do tráfico, paradoxalmente, contribuiria para
a permanência das favelas. Como a descrição do repertório atual sobre as favelas irá mostrar, embora persista
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Como afirmam Machado da Silva, Leite e Fridman (2005), o governo Brizola, a partir
destas diferentes formas de intervenção, acabaria por se contrapor a duas expectativas, uma
que ainda persistia e a outra que então se desenvolvia: por um lado, aquelas relacionadas à
remoção de favelas e o consequente deslocamento de seus habitantes para áreas distantes. Por
outro, ao articular as intervenções na área de segurança pública pelo acionamento da
linguagem dos direitos humanos, aquelas expectativas difusas de aumento da repressão
policial, que surgiam a partir de uma percepção de que a “violência urbana” estava em plena
expansão e, portanto, algo mais rígido deveria ser feito. Levando isso em consideração é que
se poderá compreender como o governo Brizola seria um acontecimento fulcral para entender
a passagem na forma como as favelas e seus moradores passariam a ser interpretados e sobre
os quais incidiriam uma série de ações.
Esta postura acabaria, com o tempo, e a partir das críticas de inúmeros atores,
especialmente os grandes meios de comunicação e as classes mais abastadas, configurando
uma interpretação sobre as favelas que desaguaria no que se faz sobre elas atualmente e que
configura a hipótese central desta tese. Como explicitaremos com mais detalhes adiante, estas
ações do governo Brizola passariam a ser articuladas como a causa de um duplo processo: o
da favelização e da “violência urbana”. Mais adiante, ambos serão compreendidos como
mutuamente interdependentes, na medida em que um levaria ao outro: a permanência da
favela favoreceria a expansão da violência.
Esta articulação, tal como formulada atualmente, apenas pode ser compreendida, como
já afirmado, pela presença destes dois processos: a “violência urbana” e o reconhecimento da
permanência das favelas via urbanização. As ações do governo Brizola, especialmente as que
se situavam no âmbito do reconhecimento da permanência das favelas através das obras de
infraestrutura e na garantia dos direitos civis, ao impedir as incursões policiais, ocorreriam
pari passu ao início da construção da violência urbana como o principal problema público no
Rio de Janeiro.
A partir de então, as favelas seriam tematizadas como uma linguagem específica
construída pela “violência urbana”. Para além do espaço marcado pela ilegalidade, as favelas
se tornariam, com o tempo, o lugar do perigo, a fonte de todos os medos da cidade. Esta

________________________________________________
uma construção que se estrutura numa relação causal entre crescimento das favelas e crescimento da violência,
o que se verá é que esta relação será também ressignificada no sentido de permitir uma solução do tipo
erradicação, já que a própria urbanização passaria a ser criticada, pelo menos da forma que era feita até então.
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associação será fundamental para compreender a hipótese principal desta tese: a de que a
reatualização das práticas e discursos da remoção de favelas expressariam uma variação no
repertório da gramática (ou linguagem prática) da violência urbana. Por ora, gostaria de
demarcar esta questão, sobre a qual retomaremos na próxima seção com mais acuidade.
Neste momento, gostaria de retomar uma das dimensões das mudanças em curso no
quadro de referência sobre as favelas: o repertório da urbanização. Neste sentido, é importante
mencionar o programa Favela-Bairro, implementado a partir de 1993, nas favelas cariocas,
pela prefeitura. Esta intervenção expressaria a consolidação da transformação interna ao
“problema favela” que já vinha ocorrendo desde o início da década de 1980, cujo marco e
ponto de inflexão importante foram as ações empreendidas durante o governo Brizola.
Antes de explicitar o contexto de criação do referido programa e suas consequências
concretas imediatas para as favelas e seus moradores, seria importante especificar que esta
ação, em âmbito local, na cidade do Rio de Janeiro, vem acompanhada também de
consideráveis alterações na legislação a nível federal. Para além da existência de novas leis
sobre a questão da habitação e usos do espaço urbano, o que gostaria de destacar é que o
reconhecimento legal de algo que, na prática (a existência das favelas), já ocorrera, é
importante para marcar essa guinada em relação ao “problema favela”, que agora seria
enquadrado a partir da consideração da sua existência e consolidação no espaço urbano. Neste
sentido, também do ponto de vista legal, o “problema favela” não deveria ser tratado a partir
da lógica da erradicação, que marcara a relação entre Estado e as favelas até então, pelo
menos não na dimensão configurada anteriormente e sintetizada no Código de Obras que
delimitava o escopo da intervenção estatal, que identificava estes territórios única e
exclusivamente por sua ilegalidade e cuja ação regularizadora se baseava fundamentalmente
(mas não exclusivamente) na erradicação31.
Neste sentido, um marco importante que aprofundaria os sentidos da mudança que
então se estabelecia em relação ao habitat das classes populares, notadamente as favelas, seria
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Como aponta Denaldi (2003), que analisa o desenvolvimento e a consolidação da urbanização de favelas no
Brasil, esta forma de intervenção passaria a se tornar majoritária no país, principalmente nos grandes centros
urbanos. Segundo dados produzidos pelo IBGE, demonstrados pela autora, “Dos municípios com mais de
quinhentos mil habitantes que possuem favelas, 84,6% executavam programas de urbanização de
assentamentos, 80,7% realizavam programas de regularização de assentamentos e 96% possuíam órgão
específico para o setor habitacional”. Isso indica como as ações nas favelas cariocas se ajustavam a mudanças
que ocorriam país afora, mostrando uma transformação considerável no tratamento dos assentamentos
populares.
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a elaboração da Constituição de 1988, que incorporaria parte significativa das propostas
formuladas a partir das mobilizações levadas a cabo pelo Fórum Nacional pela Reforma
Urbana. Entre as inovações que pareciam então se constituir estava a obrigatoriedade da
realização, por parte dos municípios, do estabelecimento dos Planos Diretores, que
estabeleceriam as normas e diretrizes dos usos do espaço urbano. Além disso, segundo aponta
Gonçalves (2009), a estrutura jurídica que se constituiria a partir de então, acabaria por
incorporar a proibição de ações caracterizadas pela erradicação e propugnando a
transformação das favelas em bairros populares.
Neste contexto, na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, é aprovado, durante o governo
de Marcelo Alencar, o Plano Diretor. A aprovação deste instrumento jurídico representa a
consolidação de um debate acerca das favelas que se iniciara, como vimos, já no início da
década de 1980, durante o governo Brizola, cujo conteúdo central fora a questão da
urbanização. Expressaria também, segundo Burgos (1998), a concepção de que ações mais
globais deveriam substituir as ações pontuais até então realizadas nas favelas. O que
articulava essa orientação era a concepção de que as favelas deveriam ser transformadas em
bairros populares. As principais determinações do Plano sobre as favelas apontam para a
mudança em curso no quadro de referência a partir da qual o “problema favela” passaria a ser
lido, compreendido e sobre o qual formas especificas de intervenção e controle seriam
empreendidas. Estas seriam, fundamentalmente, a urbanização e a regularização. Estas
diretrizes seriam incorporados, ainda, na formulação da Lei Orgânica Municipal, cuja
determinação estava prevista na nova orientação em relação ao espaço urbano presente na
recém promulgada Constituição. Um instrumento importante também marcaria esse momento
de passagem no quadro de referência cognitivo e moral que enquadrava o assunto favela: o
reconhecimento delas como “Áreas de Especial Interesse Social” (AEIS), que identificava
certas áreas da cidade, notadamente as favelas, como passíveis de receberem investimentos
públicos. A determinação de uma favela enquanto AEIS representaria, sobretudo, o
reconhecimento de sua permanência.
Portanto, a base legal constituída a partir da incorporação constitucional de demandas
do movimento pela reforma urbana, acompanhando o processo de descentralização
administrativa que se seguiu com o fim da ditadura militar, acabaria favorecendo (ao
representar um dos resultados do debate acerca do assunto favela) uma intervenção estatal do
tipo urbanização, delineando e consolidando esta como um dos repertórios mais importantes
acerca do assunto favela atualmente. Além disso, é importante ressaltar o fato de que a
sequencia Constituição-Plano Diretor-Lei Orgânica acabaria se transformando em um dos
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principais dispositivos de justificação para as ações da administração pública neste período
nas favelas.
Tendo estas como as referências a partir das quais as ações nas favelas se
organizariam, consolidando o repertório da urbanização, o momento de sua cristalização pode
ser identificado a partir da eleição de César Maia para a prefeitura do Rio de Janeiro em 1993.
Em função da exigência do Plano Diretor (que seria, entretanto, retirado da pauta das
discussões da Câmara pelo prefeito recém-eleito) de que a política habitacional seria
responsabilidade do órgão especifico local para tratar do planejamento urbano, e considerando
o fato de que as ações e experiências até então levadas a cabo estavam dispersas em várias
secretarias, seria criado, no mesmo ano, o Grupo Executivo de Programas Especiais de
Trabalho de Assentamentos Populares (GEAP), que elaboraria e entregaria, posteriormente,
ao prefeito, um documento especificando as diretrizes da política habitacional da prefeitura.
No inicio de 1994, como desdobramento das discussões empreendidas pelo GEAP, seria
criada a Secretaria Extraordinária de Habitação, e no final daquele mesmo ano, a Secretaria
Municipal de Habitação.
Ainda em 1994, a prefeitura lançaria o programa Favela-Bairro. A referida iniciativa
teria por característica principal oferecer melhorias físicas nas favelas e loteamentos,
concentrando sua intervenção na oferta de infraestrutura urbana, tais como vias de acesso,
redes de água e esgoto, iluminação pública, e posteriormente programas de geração de renda e
emprego e de regularização urbanística e fundiária. Além disso, o programa tinha como
objetivo fundamental integrar às favelas à cidade transformando-as em bairros populares.
Essa integração ocorreria, portanto, a partir da implantação desta infraestrutura básica e de
diversos equipamentos urbanos, preservando o que já havia sido construído pelos próprios
moradores e atuando exclusivamente na recuperação urbanística da área. Segundo afirma
Cavalieri (2002): “Sérgio Magalhães (que seria o primeiro secretário de habitação) dizia ´não
é mais o paradigma do modernismo, é o do pós-modernismo`, que é o paradigma de
aproveitar a cidade como ela é, com suas dinâmicas próprias, e melhorá-la, mas não jogar
abaixo e reconstruir”.
De acordo com o Decreto 14.332 de 7 de janeiro de 1995, o Favela-Bairro buscaria
“complementar ou construir a estrutura urbana principal (saneamento e democratização do
acesso) e oferecer condições ambientais de leitura da favela como bairro da cidade”. Além
disso, segundo as definições do GEAP, citado por Burgos (1998), objetivava-se “a introdução
de valores urbanísticos da cidade formal como signo da sua identificação como bairro”.
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Novamente, atualiza-se a ideia (aqui entendida como linguagem prática) da integração.
A sua tematização anterior, especialmente durante os anos 1960 e 1970, no período das
remoções massivas de favelas, integração era traduzida pela perspectiva da eliminação destes
territórios do espaço da favela, que seriam, além de tudo, um elemento irracional e
disfuncional do espaço urbano. Desta vez, embora se retome o termo integração como forma
de legitimar as novas intervenções, seu significado se altera, na medida em que o que se
pretende não seria mais uma espécie de ação corretiva que eliminasse do espaço da cidade o
que seriam consideradas aberrações urbanísticas, mas, através do reconhecimento do já
construído, oferecer a ligação de áreas diferentes da cidade através de obras de infraestrutura.
Importante destacar que a criação e implementação do Favela-Bairro se insere também
nos marcos não somente de uma mudança local no enquadramento que se fazia até então das
favelas e seus moradores, mas também no interior de mudanças significativas no âmbito da
linguagem política, que ressignificaria, entre outros, temos como pobreza e exclusão,
ocorridas no transcorrer das transformações sociais que se davam no bojo do processo
classificado como neoliberalismo.
A ajuda financeira do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) pode ser
compreendida num movimento simultâneo de aproximação e distanciamento de sentido em
relação ao que fora o Acordo do Trigo e os recursos da USAID utilizados na década de 1960
para a construção dos conjuntos habitacionais que seriam utilizados para a realocação das
pessoas das favelas erradicadas durante o governo de Carlos Lacerda no estado da Guanabara.
Assim como naquele período, quanto durante o governo de César Maia, foram esses recursos,
provenientes de instituições norte-americanas voltadas para ações na América Latina, que
acabariam favorecendo, em parte, que as respectivas intervenções levadas a cabo por estes
governos em relação às favelas (remoção antes, urbanização depois) fossem concretizadas na
dimensão em que ocorreram.
Entretanto, a configuração a partir da qual estas ações se encontram ajustadas e
ganham sentido, apesar de algumas semelhanças na forma (ambas são voltadas para as áreas
populares, notadamente as favelas), seriam diferentes. Na década de 1960, os recursos do
Fundo Trigo eram associados à intervenção do governo norte-americano no continente sulamericano, num contexto marcado pela mobilização da justificativa da “ameaça comunista”.
Atualmente, os recursos provenientes do BID se enquadrariam na linguagem específica que se
configuraria a partir das práticas classificadas como neoliberais, que passaria a se estabelecer
a partir da reestruturação econômica e política pela qual passaria o capitalismo mundial a
partir do final dos anos 1970. Estas transformações acabariam provocando alterações na
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forma de tematização da pobreza e, consequentemente, as formas de intervenção sobre ela
(Silva Junior, 2006).
Neste sentido, é importante situar o programa Favela-Bairro também neste contexto de
mudanças na tematização da pobreza, haja vista que o financiamento que permitiu que o
programa se realizasse seria proveniente de um organismo internacional de fomento, como o
BID. Este banco já havia realizado o patrocínio de ações no âmbito das políticas habitacionais
latino-americanos até a década de 1980, especialmente a partir de programas de
financiamento de habitações em alguns países. Entretanto, haverá uma mudança de orientação
nas diretrizes do banco quanto à estes investimentos: a partir deste período, o BID passaria a
investir em programas de urbanização e regularização fundiária. Esta alteração partiria da
concepção de que o problema habitacional dos países aos quais se dirigia não seria a de falta
de habitações, haja vista que as próprias pessoas haviam construído suas casas ao longo do
tempo.
Esta nova abordagem do BID, que acabaria configurando parte dos significados do
surgimento do programa Favela-Bairro, situa-se, como afirmado, numa mudança de
enquadramento da tematização da pobreza e do que se fazer com esta no período neoliberal.
Além do mais, compreende-se que o fomento à programas de “combate à exclusão social”,
que marcariam a forma de intervenção do Estado na “questão social”, caracterizar-se-ia pelo
fato de poder oferecer uma nova medida de controle dos conflitos decorrentes do ajuste
estrutural do período. Importante mencionar que a “luta contra a pobreza” passaria a expressar
a forma principal de ação das instituições multilaterais como o BID, numa alteração do léxico
provocada pelas mudanças em curso, que elaboraria uma nova gramática acerca dos direitos,
do papel do Estado e de sua relação com a economia.
Nesta configuração, haveria um deslocamento de sentido no que se refere ao papel do
Estado enquanto provedor e garantir de direitos. O que se caberia, neste contexto, ao Estado
seria a gestão de políticas de combate à pobreza, muitas delas elaboradas por estas mesmas
instituições multilaterais, que também as financiariam (op. cit.). O termo pobreza seria aqui
deslocado semanticamente, modificando-se o enquadramento que até então oferecia sua
medida de compreensão, qual seja, a partir da ideia de políticas redistributivas baseadas numa
espécie de resultado consensual do conflito social, e deslizando para um quadro de referência
em que surgiria apenas como algo a ser gerido e não eliminado.
Na próxima seção, voltar-se-á a uma das dimensões apontadas anteriormente, qual
seja, a questão da “violência urbana”, que configura importante e definitivo ponto de
passagem na forma como as favelas e seus moradores passariam a ser compreendidos. Se
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seria possível compreender o debate em torno da questão da urbanização como que ocorrendo
nos marcos de linguagem dos direitos, aos poucos, esta própria questão, bem como a
retomada recente das remoções, passaria a ter como referência determinante a linguagem da
violência. Como vimos, esta começaria a ser forjada ainda na década de 1980, pari passu às
discussões que haviam permitido o surgimento do repertório da urbanização, e, com o passar
dos anos, transformar-se-ia no quadro de referência dominante acerca destes territórios e a
partir do qual praticamente todas as ações estatais ganhariam sentido.
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2

TRANSFORMAÇÕES INTERNAS À GRAMÁTICA DA VIOLÊNCIA URBANA,
UMA VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO: A REATUALIZAÇÃO DA REMOÇÃO
DE FAVELA

Para melhor delimitar a configuração atual do “problema favela”, marcada pelo que
venho chamando de reatualização das práticas e discursos da remoção, é preciso levar em
consideração como as favelas passariam a ser vistas a partir dos últimos 30 anos. Como se
verificará adiante, a apresentação da forma como estas localidades e seus moradores foram
sendo concebidas e interpretadas neste período será importante para pensar como a remoção
de favelas vem sendo redefinida como um problema público e reincorporada pelo Estado
como uma forma de intervenção específica. Isto teria a ver, como afirmado anteriormente,
com o crescimento do crime violento nas grandes cidades brasileiras, notadamente no Rio de
Janeiro, a partir da década de 1980. A chamada “violência urbana” passaria a representar o
principal problema público das últimas décadas, produzindo um intenso debate e uma miríade
de propostas de intervenção.
A expansão da criminalidade violenta parece estar associada ao comércio de drogas
internacional, em especial ao da cocaína, que se unificaria, a nível local, a atividade comercial
da maconha. No caso específico do Rio de Janeiro, a segregação sócioespacial, que produziu
uma cidade geográfica e socialmente segmentada, ofereceu as condições de possibilidade para
que se fixasse localmente, nas favelas e em outros territórios da pobreza, a ponta do tráfico
internacional (Machado da Silva, 2010). O tráfico de drogas que já existia em algumas
localidades, mas apenas em relação a comercialização da maconha e que era menos visível e
ostensivo, desencapsula-se, na medida em que se associa ao comércio ilegal de armas e
efetiva um controle territorial. Esta situação redefiniria sobremaneira a imagem das favelas e
seus habitantes, levando a uma alteração considerável sobre o lugar destas localidades no
espaço da cidade.
Desde então, portanto, a criminalidade associada ao tráfico de drogas configurou-se
como o principal problema público do Rio de Janeiro, organizando e orientando, a partir das
diferentes maneiras como é tematizada, as condutas dos diversos segmentos sociais. Além do
mais, as novas modalidades de violência associavam-se igualmente aos inúmeros confrontos
entre policiais e traficantes e entre quadrilhas rivais destes localizados nas favelas da cidade.
Difundir-se-ia no imaginário coletivo da cidade a percepção de que as políticas de
segurança pública não seriam eficientes no combate à criminalidade violenta, ao passo que
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parte da população local passaria a vivenciar contextos semelhantes aqueles de guerra, visto
que tiroteios, balas perdidas e mortes passaram a compor o cenário da vida cotidiana da
maioria das pessoas (Leite, 2000), favorecendo desta forma a difusão de sentimentos de medo
e insegurança, que posteriormente articularia boa parte da linguagem que se erigiria a partir
desta momento acerca das favelas, da violência e da segurança pública, e da relação entre
todas essas dimensões.
O problema da “violência urbana”, tal como foi sendo construído nos últimos tempos,
aponta para uma preocupação das diversas camadas sociais, como afirma Machado da Silva
(2009; 2008), com a continuidade das rotinas cotidianas, associando as práticas tidas como
violentas como ameaçando a integridade física e patrimonial. O mais importante que gostaria
de ressaltar neste momento é a maneira pela qual este autor apreende e interpreta o que na
prática social se convencionou chamar de “violência urbana”: diferentemente das abordagens
que compreendem os fenômenos associados à criminalidade violenta a partir de uma certa
deficiência do controle social do estado, este autor pretende apresentar a “violência urbana”
em seus próprios termos, isto é, a partir da forma como os diversos atores a significam, na
medida em que a vivenciam em diversas situações. Neste sentido, a violência urbana
expressaria uma gramática “que produz uma compreensão prático-moral de boa parte da vida
cotidiana nas grandes cidades. Ninguém precisa definir a expressão, porque ela é a referência
que confere sentido às atividades e ao debate coletivo” (Machado da Silva, 2009: 286).
Neste compasso, segundo Machado da Silva (2008), a violência urbana, como uma
representação coletiva, expressaria um conjunto de práticas administrativa e legalmente
apresentadas como crime, todas elas escolhidas pelo aspecto da força física que se encontra
presente nelas e que ameaçaria, como afirmado antes, “o sentimento de segurança existencial
que costumava acompanhar a vida cotidiana rotineira – integridade física e garantia
patrimonial” (Machado da Silva, 2008: 36). A “violência urbana”, de acordo com o autor,
seria uma representação que associaria a utilização da força física à ideia comum de crime,
chamando a atenção para o fato de que a agregação entre estes dois elementos seria
responsável pela quebra da rotina cotidiana, isto é, pelo rompimento da certeza sobre a
continuação do fluxo regular da vida diária. Ao passo que identifica um conjunto de relações
concretas, esta gramática impõe aos atores formas de conduta, além de identificar um ator
típico que a representaria: o traficante de drogas.
Pela presença dos bandos de traficantes em favelas, estas passaram a ser vistas como o
lócus privilegiado da violência, que irradiaria para o restante da cidade, além de
representarem a fonte de todos os medos. A convivência forçada com os traficantes seria vista
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e interpretada como conivência moral, dificultando ainda mais a vocalização no espaço
público das demandas destas pessoas. O conjunto da população que mora em favelas passou a
ser vista como sendo criminosa ou como potencialmente criminosa.
O medo difuso ensejou que a recomposição da ordem social fosse feita através do uso
cada vez maior da força, tendo como principal responsável por isso a polícia. Como afirma
Machado da Silva: “Na atualidade o medo produz expectativas de demandas de segurança
contra e não com os outros – levando a polícia a funcionar como verdadeiro dispositivo de
confinamento” (2008: 14). A violência urbana, afirma o autor, como representação social,
levaria a uma modificação na forma como as “classes perigosas” (os seguimentos populares)
seriam percebidas pelas camadas mais abastadas: se antes eram associadas aos perigos
representados pela ação organizada dos trabalhadores e, portanto, temia-se a possibilidade de
uma revolução, desta vez o Outro é o “vizinho próximo”, no caso em tela simbolizado pelos
moradores de favelas.
Neste sentido, o medo levou a que dos aparelhos de segurança não se esperasse mais a
regulação das relações de classe, mas que atuasse como um muro que impedisse o contato
entre os grupos sociais (Machado da Silva, 2009). A repressão policial foi autorizada e
liberada de todos os mecanismos de controle social. A sobreposição do “problema da
segurança” com o “problema da favela” produziria uma situação de isolamento e uma
experiência de confinamento territorial levadas a cabo pelas forças policiais, bem como ao
silenciamento da população que mora nestas localidades.
Neste contexto, uma nova configuração parecer ter se delineado, especialmente a
partir de meados dos anos 2000, o que favorecerá as tentativas (depois consolidadas na
conjuntura imediatamente posterior) de retomada da forma de intervenção estatal nas favelas
do tipo erradicação. É importante ressaltar que, no interior mesmo da linguagem da violência
urbana, à todo acontecimento que lhe era associado, notadamente os confrontos entre bandos
de traficantes e entre estes e a polícia, surgia no horizonte aquelas propostas de erradicação
cujo conteúdo de sentido girava em torno, fundamentalmente, da associação entre o
crescimento destes territórios no espaço da cidade e o crescimento, como consequência causal
do primeiro, da violência. Essa associação reforçava a identificação destas localidades como
lócus da violência e como fonte de todos os perigos que se espraiavam pela cidade. A partir
desta associação entre aumento do território das favelas e, consequentemente, aumento da
violência na cidade, reforçava-se, ao trazê-la para o debate do “problema (atual) favela”, as
possibilidades de erradicação. Entretanto, tal proposta não obtinha as condições de
possibilidade para se efetivar e permanecia em estado de hibernação.
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Neste compasso, a partir de 2005, mas, mais precisamente a partir de 2009, a
articulação entre violência e favela conseguiria ser levada adiante a partir de uma mudança
fundamental tanto no âmbito do debate, quanto da consequência deste no que se refere à
intervenção estatal nestes territórios. Por um lado, podemos considerar que esta inflexão, que
trouxe novamente ao debate público a questão da remoção, tem sua gênese na campanha
empreendida pelo Jornal O Globo em 2005, intitulada “Ilegal. E daí?”, que se dirigiu
fundamentalmente às favelas e propugnava como solução para este problema (visto como
gerador dos principais problemas da cidade, como a violência e a desordem urbana) a sua
erradicação. Entretanto, apesar de inúmeras medidas terem sido aventadas, nenhuma delas
seria levada adiante naquele período, fazendo com que o debate se esfriasse um pouco,
embora já tivesse trazido novamente a baila o tema da erradicação.
O que mudaria este cenário de uma maneira decisiva seria, no argumento aqui
proposto, a eleição do prefeito Eduardo Paes, cujo governo se inicia em 2009. A partir deste
período, haveria um redirecionamento das ações das instituições em direção ao que havia sido
discutido e formulado alguns poucos anos antes, fazendo com que as condições que seriam
necessárias para que a intervenção sobre as favelas na forma da erradicação ganhasse a
dimensão sugerida e descrita ao longo deste trabalho. Embora apresente, a seguir, como se
desenvolveu a campanha acima referida, a intenção principal desta tese é apresentar esta
guinada, que me parece fundamental, ocorrida a partir de 2009, quando, repito, foram criadas
as condições de possibilidade para que a erradicação de favelas retornasse como forma
especifica de intervenção do Estado nas favelas.
Antes de continuar, gostaria de ressaltar que, para a elaboração da discussão aqui
proposta, sugiro ser possível pensar a reconstrução da prática da remoção de favelas como um
dos resultados possíveis da gramática da “violência urbana”. Seria razoável refletir, portanto,
sobre esta inflexão no quadro desta gramática como uma variação de repertório desta última,
isto é, como uma rearticulação que ocorre em seu interior sem, contudo, alterar-lhe a
característica principal apontada acima: a possibilidade de rompimento das rotinas. Posto isto,
caberia ressaltar quais são os elementos característicos deste repertório e as consequências
práticas na vida dos moradores de favelas do Rio de Janeiro. Além disso, gostaria de notar
também o fato de que, nesta configuração, a possibilidade de erradicação não surgirá como
alternativa às práticas de urbanização, que caracterizavam o tipo específico de intervenção até
então levada a cabo pela administração, mas que ambas as possibilidades se constituíram em
duas formas combinadas de lidar com o “problema favela” atualmente.
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Pretendo, portanto, analisar o que venho chamando de reatualização da remoção de
favelas a partir precisamente de um ponto de inflexão no debate público acerca destes
territórios na cidade do Rio de Janeiro, na qual uma série de condições de possibilidades
permitiu ou estão permitindo uma transformação interna à gramática da violência urbana, a
partir da produção de um repertório, que se não seria novo em relação ao assunto favela,
apresentaria um conjunto de justificações atualizadas, adequadas ao contexto atual, que
admitiu a incorporação prática de uma técnica de governo e uma forma de gestão deste
determinado seguimento social que parecia ter sido deslocado no campo de atuação do Estado
no governo destas populações: a remoção.
Neste sentido, é importante destacar que esta transformação no “problema favela”, ao
reintroduzir a prática da remoção e produzir uma forma combinada, com a urbanização, de
intervenção nestes territórios, ocorreria também nos marcos de alterações profundas nas
relações entre o Estado e os moradores destas localidades, o que se buscará descrever
etnograficamente ao longo do terceiro capítulo. A passagem conjuntural e histórica em
relação ao “problema favela” ocorreria simultaneamente às transformações ocorridas no
âmbito do Estado e da política. E, no caso do Rio de Janeiro, elas poderiam ser lidas a partir
do quadro de referência apresentado pela “violência urbana”, e especificamente a partir do
“repertório da remoção”.
Inúmeros autores, notadamente Agamben (2002), vêm trabalhando com o que afirmam
ser uma transformação no mundo da política, nas instituições públicas, na condução da coisa
pública, na relação entre aparatos de Estado e as populações. Tais transformações teriam
levado a política (o espaço próprio da condução da vida coletiva) a um deslocamento em
direção à “administração das urgências” (Telles, 2010). O quadro de referência das análises
sobre o mundo social, bem como dos próprios atores em sua vida cotidiana, alterou-se
profundamente: não mais estariam no horizonte as promessas de alargamento do espaço
democrático. No caso brasileiro, e especificamente carioca, não mais a linguagem dos
direitos, ou pelo menos não somente, mas a da violência. Não se fala mais em construir e
garantir políticas. Tratar-se-ia agora de administrar os conflitos, os grupos, as populações e as
políticas focalizadas direcionadas a estas.
Nesta configuração, como situar as mudanças recentes em nossas “periferias”, como
afirmam Telles (2010) e Feltran (2011)? Se o horizonte a partir do qual indivíduos, grupos,
classes, movimentos sociais e agentes públicos (alguns, pelo menos) se orientavam em suas
condutas cotidianas vem se alterando a partir de um deslocamento prático e de sentido do que
significava política, democracia, participação, leis e direitos, como situar este processo que
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venho chamando de “reatualização dos discursos e práticas de remoção de favelas”? Mais
precisamente, se o que sobrou da política, como afirmam alguns analistas (Agamben, 2002;
Oliveira, 2007; Telles, 2010), especialmente olhando para a situação histórica atual brasileira,
notadamente para nossas cidades, foi a gestão das urgências (através de práticas de exceção),
como pensar dinâmicas de deslocamento de populações como as que vêm ocorrendo na
cidade do Rio de Janeiro em função desta gestão? O que parece estar em jogo quando
observamos para a dinâmica destes acontecimentos? Mais especificamente: como se
configura e reconfigura a administração de populações, neste caso, os moradores de favelas,
neste contexto de “rebaixamento” da política e do “alargamento” da administração, vistos
desde baixo, a partir da descrição etnográfica?
Buscarei, portanto, nas páginas a seguir, explicitar esta transformação no
enquadramento cognitivo e moral do “problema favela”, que possibilitaria a reatualização da
remoção destas localidades. É no interior deste processo que será possível entrever estes
deslocamentos no campo de atuação das instâncias e agências estatais, conformadas pelo
quadro de referência que se buscará delinear no capítulo a seguir.
Antes de prosseguir, seria importante destacar que a utilização do termo remoção, e as
práticas correspondentes aqui analisadas, variariam de acordo com a situação específica em
que era enunciado. Acompanhar e descrever esta variação, expondo seus traços mais gerais,
será importante para deslindar os aspectos centrais do que aqui estou chamando de “repertório
da remoção” e suas respectivas consequências práticas no cotidiano das pessoas envolvidas,
especialmente nas relações entre moradores de favelas e o Estado.
Seria possível, esquematicamente, apontar três momentos distintos que contribuiriam
para a formação deste novo enquadramento: o primeiro poderíamos considerar como
implicando numa tentativa de abrir, como afirmado no início, no campo de debate constituído
em torno do assunto favela, especialmente nas últimas décadas, um espaço para o termo
remoção32. Neste sentido, no início do governo municipal atual, o prefeito, outros agentes
públicos e demais atores (individuais e coletivos) acionavam a expressão, associando-a a ideia
de “tabu”, para justificar o “caos” e apontando uma possível “solução” para este. Este período
seria caracterizado pelo fato de que o debate a partir desta possibilidade de intervenção estatal
seria estimulado, buscando formas de se legitimar, especialmente a partir da crítica às

_______________________________________________
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Aqui entendido não somente como expressão discursiva, mas como linguagem prática, isto é, à todo ato de
fala segue-se uma ação ou uma intenção de ação.
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interpretações consideradas negativas do termo/ação elaboradas em outros períodos,
especialmente a partir da década de 1980.
Um segundo momento, que se poderia chamar de consolidação da crítica, isto é,
quando o que se supunha ser o “pensamento dominante” acerca das favelas fora
definitivamente colocado em questão e um novo arranjo deveria substituí-lo. Para isto,
contribuiriam alguns eventos circunstanciais, que ora permitiam um uso mais corrente da
expressão, ora o limitava: as chuvas de janeiro e abril de 2010 (a quebra de rotina que se
seguiu a estes eventos), permitiu que a expressão/ação fosse novamente acionada para
justificar a atitude da prefeitura face à estes territórios, expressando, de forma definitiva, a
passagem para um novo enquadramento, no qual a remoção seria ressignificada numa chave
positiva.
Após isso, nova postura frente à questão da remoção, implicando num terceiro
momento importante na configuração deste repertório. O termo deixa de ser usado
abertamente pela administração (embora mantido por jornais e movimentos sociais). Isto se dá
no contexto das obras preparatórias para os Jogos Olímpicos de 2016 e Copa do Mundo de
2014, especialmente diante das críticas que este novo enquadramento passaria a receber,
notadamente daqueles que estavam sofrendo as suas consequências concretas. Os
“reassentamentos”, termo que já vinha sendo usado por setores da própria administração,
passa a ser utilizado com mais frequência e a retirada dos moradores de um dado local
passaria a ser significada como um “legado” destes megaeventos esportivos.
A mobilização do termo remoção, em diferentes situações, permite perceber como um
determinado problema é construído no curso de certas disputas e num fluxo constante no qual
ganha sentido e se transforma em algo que passa a chamar a atenção de diversos públicos.
Neste sentido, para compreender os significados assumidos pelo vocábulo “remoção”
atualmente na configuração assumida pelo conflito social no Rio de Janeiro, é necessário
levar em consideração os usos em que está envolvido, isto é, como é agenciado na vida
cotidiana. De acordo com James (1979), e, de resto, conforme todo o pragmatismo
norteamericano, algo apenas ganha sentido se considerarmos suas consequências concretas no
fluxo de experiência dos indivíduos33. Por sua vez, o significado de uma expressão, entendida
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As análises pragmatistas estão voltadas para entender como os problemas surgem e como os atores sociais vão
solucioná-los e/ou superá-los. A questão que se coloca seria de como os atores em situação a interpretam e de
como desta mesma interpretação irão mobilizar recursos para atuar no espaço público. Neste sentido, poder-se-
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aqui a partir de suas consequências práticas, articula-se e se realiza quando se encontra
localizada em diferentes jogos de linguagem (Wittgenstein, 1994). Estes se caracterizariam
como uma “rede de regras”, sempre contingentes (portanto, situadas contextualmente), que
apontam para formas de agir e se orientar no mundo.
Neste sentido, gostaria de destacar que o processo de redefinição da remoção de
favelas como um problema público, ora em análise, envolve a mobilização de um repertório
discursivo que sustenta as justificações que (re)legitimam esta prática. Os momentos acima
apontados são povoados de objetos, discursos, falas e ações que comporiam a ossatura do
“repertório da remoção”, cujo objetivo aqui é descrevê-lo acompanhando o processo de sua
elaboração, sempre em curso. O enquadramento deste problema, cuja produção se realiza em
diversas esferas da vida social e levada a cabo por diversos atores, constitui-se por e se refere
a uma linguagem prática (gramática) que organiza o quadro da experiência cotidiana e
permite o reconhecimento cognitivo e moral diante das diversas situações que o compõem,
além de oferecer instrumentais (materiais e simbólicos) para a ação (Boltanski, 2000;
Boltanski e Thevenot, 1991).
Para construir um quadro (ou um modelo) das práticas dos atores seria importante
enfatizar que o termo gramática aqui utilizado se refere a uma formalização discursiva do que
as pessoas fazem em seu cotidiano. Portanto, como modelo, não substituirá a própria prática
dos atores, pois gramáticas existiriam sob a forma concreta de repertórios de “práticas
práticas”, que seriam distintas umas das outras34. Acompanhar a constituição de um desses
repertórios é o objetivo principal desta tese.
A retomada da remoção como uma das formas de intervenção possíveis do Estado nas
favelas apenas poderia ser compreendida se levarmos em consideração o fato de que as ações
dos indivíduos nas diversas situações que atravessam em seu cotidiano não se realizam sem
referência alguma, pelo contrário, precisam levar em consideração uma série de
constrangimentos. Neste caso, a noção de gramática aqui mobilizada auxiliaria no

________________________________________________
ia considerar que o cerne do pragmatismo seria o fato de que a cognição se configuraria como um elemento
central da prática. Seria a imanência da prática que estaria em questão sempre e, portanto, o critério de verdade
nesta perspectiva teórico-metodológica seria a prática.
34

Como afirma Bénatouil (1999), estes modelos descritivos não seriam nem reconstruções da realidade e de suas
estruturas objetivas nem modelos preditivos de certos fenômenos ou comportamentos. Segundo o autor, eles
resultariam de operações de explicitação de pressuposições, de referências, de pontos de apoio ou de alvos de
discursos que as pessoas produzem, por exemplo, no curso de um conflito.
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entendimento dos processos atualmente em curso nas favelas cariocas ao enfatizar que o
conjunto de relações que ela ajuda a descrever expressaria os modos típicos dos atores se
comportarem em determinadas situações, que produziriam uma memória capaz de formalizar
procedimentos que vão ser mobilizados (através dos dispositivos de justificações ou crítica)
em outras situações parecidas. Gramática, portanto, refere-se ao conjunto de restrições aos
quais os indivíduos devem considerar em cada situação em que se encontram envolvidos. A
apreciação dos constrangimentos impostos em uma dada situação reflete o esforço do ator em
se adequar ao contexto, mesmo que através da mobilização de alguma crítica.
Um dos elementos importantes que gostaria de apreender da noção de gramática, e que
me ajudará a explicitar o que aqui estou chamando de “repertório da remoção”, seria o fato de
que ela é capaz de identificar um conjunto de relações (cujo sentido é construído pelos
próprios atores através do ordenamento cognitivo e moral de elementos dispersos no tecido
social), bem como os atores que lhes são pertinentes. Em relação ao repertório da remoção de
favelas que explicito nesta tese, os atores que comporiam o quadro seriam os moradores de
favelas. No caso do conjunto de relações, estarei me referindo às variadas formas de interação
e contato entre as pessoas que moram nestas localidades e os agentes do Estado, nas mais
diversas situações e ocasiões sociais em que puderam se encontrar, bem como das
consequências destes encontros. Chamarei estes momentos de “práticas remocionistas”.
Levando-se em consideração os constrangimentos impostos por uma determinada
gramática, que é o quadro cognitivo e moral através do qual as pessoas “leem” o mundo, a
redefinição da remoção de favelas como um problema vem sendo produzida de diferentes
maneiras e a partir do acionamento de argumentos (críticas ou justificações) procedentes de
origens completamente divergentes: ora através dos agentes do Estado, ora pelos meios de
comunicação, ora por seguimentos acadêmicos, ou através de movimentos sociais.
Neste momento, orientarei minha análise na direção de tentar compreender como a
crítica ao “tabu” da remoção, como apresentada no inicio, apoiar-se-ia em um quadro de
referência que aqui estou chamando de “repertório da remoção”. Novamente, é importante
destacar que quando se critica alguém ou alguma coisa, tal crítica precisa acionar um quadro
de referência que torne possível articular os diferentes domínios desta coisa, com o objetivo
de legitimá-la (a crítica) frente aos públicos ao qual se direciona.
O que parece estar em jogo quando, especialmente agentes públicos, referem-se à ideia
de “tabu”, no qual se forja um novo jogo de linguagem cuja palavra/prática remoção ganha
sentido, seria o fato que as favelas reuniriam boa parte dos aspectos que não se ajustariam ao
modo como se imagina que deva ser uma cidade. Isto se coloca, como veremos, justamente a
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partir da forma como elas são percebidas: como expressão da “desordem” e do “caos”,
portanto, como o lado negativo da cidade e sobre o qual alguma coisa precisa ser feita.

2.1

Ilegal, e daí? A proposta interrompida

A retomada (ou a tentativa de) de uma discussão mais ampla e orientada sobre a
remoção de favelas poderia ser localizada no ano de 2005, com o conjunto de reportagens
veiculadas pelo jornal O Globo intitulada "Ilegal. E daí?". Assim como ocorreria
posteriormente (especificamente a partir do novo governo eleito em 2008), a motivação para a
série fora um conflito entre bandos de traficantes pelo controle de pontos de vendas de drogas
na Favela da Rocinha, na Zona Sul da cidade, o que provocaria um intenso debate acerca do
que fazer para impedir a expansão das favelas na cidade.
O que se encontraria presente no debate estimulado pelo referido jornal seria a
associação cada vez mais frequente entre expansão física das favelas e o aumento da
criminalidade violenta. Além disso, desenvolveu-se também o argumento que associava o
crescimento das favelas ao aumento do desmatamento nas áreas verdes da cidade (Compans,
2007), situando o “problema favela” no contexto do que se entendia ser a degradação da
cidade. Inicialmente, as reportagens tratavam da natureza urbanística e jurídica das favelas,
questionando o não pagamento de impostos por parte dos moradores, bem como o não
respeito às regras de organização da atividade construtiva.
Em seguida, ressaltariam a atuação do Ministério Público Estadual em relação à
questão ambiental. O promotor responsável pela área do meio ambiente na referida instituição
iniciaria um procedimento de investigação cujo principal réu era a prefeitura, responsabilizada
pela expansão de favelas na cidade. O mencionado promotor sugeriria naquela altura que a
prefeitura realizasse imediatamente a remoção de algumas favelas da cidade, pois, caso
contrário, o prefeito à época poderia ser culpabilizado criminalmente. Naquele momento, um
significativo debate havia se constituído em torno da questão.
Entretanto, como afirma Compans (2007), poucos foram os que se manifestaram, na
série de reportagens, positivamente em relação às favelas, embora, naquela conjuntura, havia
se constituído, como contraponto às propostas de remoção, uma Frente Estadual contra a
Remoção, formada por moradores, organizações não governamentais, movimentos sociais e
instituições acadêmicas. Não apenas o debate foi intensificado (com a ressalva de todas as
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mediações que devem ser feitas, já que nem todas as vozes tiveram o mesmo tamanho), mas
também as propostas de intervenção. O Ministério Público determinou que a prefeitura
construísse um plano de remoção de 14 favelas, mas o município não o realizou. Além disso,
foram feitas tentativas de alteração na Lei Orgânica Municipal e na Constituição Estadual no
sentido da permissão da remoção de favelas nos casos em que o poder público julgasse
indispensável, sem que fosse necessário garantir alternativas aos que moravam anteriormente
em uma dada localidade. Naquele momento também havia a preparação da cidade para os
Jogos Pan-Americanos de 2007, que envolvia a retirada de favelas próximas ou que
estivessem no traçado das obras que seriam realizadas para a construção dos equipamentos
esportivos que seriam utilizados no evento.

2.2

“A remoção foi satanizada, mas não deveria”

A frase que abre esta seção é uma indicação de como passou a se desenvolver as
disputas em torno do assunto favela a partir de 2009. Através de variadas tentativas,
notadamente aquelas provenientes de agentes públicos, buscar-se-ia fazer emergir a
“remoção” no vocabulário corrente acerca das favelas, cuja utilização fora deslocada na
gramática que oferecia a medida de entendimento e a orientação prática das agências estatais
nas favelas até então. Este período pode ser compreendido como o que armaria o
enquadramento do assunto remoção de favelas, implicando nas consequências que serão
descritas adiante.
Como afirmado anteriormente, as transformações que ocorreriam em torno do
“problema favela”, a partir especificamente da assunção da possibilidade de erradicação
destes territórios, articulam-se a partir do acionamento da ideia de “tabu”. Esta expressaria
uma espécie de “acordo” que teria sido estabelecido, notadamente por autoridades públicas no
passado, para que as favelas se tornassem em algo “intocável”. Entretanto, conforme a
formulação atual, o estabelecimento deste “acordo”, que se transfiguraria na forma de um
“tabu”, de um indizível, teria levado à expansão das favelas e, nesta mesma medida, da
degradação do espaço urbano, que seria caracterizado a partir, principalmente, da figura do
“caos”. Seria justamente a partir deste momento, que este “tabu” deveria ser colocado em
questão. Uma crítica ao “acordo” que o teria permitido seria feita. Com isso, o objetivo seria
fazer desmoronar os alicerces que o teriam autorizado a se constituir. As favelas, nesta

82

elaboração, não deveriam ser concebidas como uma “solução”, como teriam sido formuladas
pelo debate constituído principalmente nos anos 1980, notadamente a partir do governo
Brizola.
Inicialmente, o enquadramento específico que marcaria o que aqui estou chamando de
uma inflexão no “problema favela” se constituiria num esforço de diferentes atores para fazer
emergir a temática da remoção, que contaria, ainda, com a capacidade de ressonância dos
grandes jornais cariocas. Estes, logo após o início do novo governo, em 2009, produziriam
diversas reportagens sobre o crescimento das favelas na cidade nos anos anteriores,
focalizando especialmente o período compreendido pelas gestões do ex-prefeito César Maia.
Quando se observa o material jornalístico produzido nos meses subsequentes, é possível
perceber que aquelas matérias cujo assunto principal fossem as favelas eram acompanhadas
da informação sobre o seu crescimento, classificado como acelerado, dos anos anteriores.
Entretanto, a forma delineada naquele momento para fazer emergir, como assunto
prioritário, o tema da remoção fora a discussão acerca do que se chamava “desordem urbana”.
Importante destacar, como aponta Fucks (1997), que essa chave de leitura e entendimento
sobre a cidade, proveniente dos gestores públicos, não seria uma novidade no Rio de Janeiro.
Ao longo do último século ela se revestiu de diferentes formas, variando com a conjuntura,
sendo tematizada a partir de justificativas diversas. Além do mais, o debate acerca da
“desordem urbana” não parece ser patrimônio simbólico da atual gestão, haja vista ele ter sido
levado a cabo quando da primeira eleição do ex-prefeito César Maia (1993-1996).
Como apontam Cardoso e Araújo (2007), César Maia fora eleito acionando elementos
do “lacerdismo”, como se convencionou chamar as práticas associadas ao ex-governador do
Estado da Guanabara nos anos 1960, marcadas por uma espécie de esforço para “racionalizar”
os usos do espaço da cidade. Tal como agora, as primeiras ações do governo do ex-prefeito
acima referido se caracterizariam por seu forte investimento midiático e atos de grande
visibilidade, como a retirada de vendedores ambulantes das ruas do Centro da cidade, bem
como da criação da Guarda Municipal.
Contudo, apesar das semelhanças na forma, o que me parece decisivo seria o conteúdo
presente na mobilização recente da questão da “desordem urbana”: o fato dele se caracterizar
por uma associação entre este fenômeno e a existência das favelas. Aqui, seria construída uma
relação causal entre a “desordem”, e todos os seus efeitos negativos no espaço da cidade, e as
favelas, a origem principal desta. No período de César Maia à frente da prefeitura carioca, o
contexto em que o discurso da ordem era elaborado e veiculado, mobilizado a partir do seu
inverso, a desordem, não seria favorável a uma associação deste tipo. Como já afirmado, era
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um momento marcado por uma nova concepção acerca das favelas, no qual emergia o
repertório da urbanização, que ficaria expresso, inclusive, nas inúmeras legislações que se
seguiram, inclusive no Plano Diretor e na Lei Orgânica Municipal, que passaram a conter
dispositivos proibindo o recurso a remoção de favelas. Não à toa, as ações relacionadas à
“construção da ordem” na cidade se direcionariam, basicamente, à repressão à ocupação
irregular de calçadas e ruas, veículos estacionados em locais proibidos, apreensão de produtos
ilegais, e à segurança pública, com a criação da Guarda Municipal e o cercamento de praças e
áreas públicas.
Na atual conjuntura, o debate sobre a ordem seria caracterizado pela elaboração de um
programa de reordenamento urbano muito mais amplo, que inicialmente não se referiria
exclusivamente às favelas, que ficou conhecido popularmente como “Choque de Ordem”.
Este foi (e é até hoje) conduzido pela nova secretaria municipal criada: a Secretaria Especial
de Ordem Pública (SEOP). Um dos objetivos da referida intervenção seria alterar o que se
passou a chamar de “cultura da desordem”: “não é fácil, porque você tem que ter uma
mudança de cultura. A sociedade como um todo se acostumou com a desordem. A gente
precisa mudar a cultura das pessoas, esse é o nosso grande desafio”35.
Esta “cultura”, aqui entendida como um conjunto de práticas rotinizadas, teria se
estabelecido ao longo do tempo e produzido o “caos” subsequente, que caracterizaria o Rio de
Janeiro contemporâneo. Essa mudança de “cultura”, portanto, para se efetivar, precisaria de
ações com forte impacto midiático, além de demonstrarem uma disposição da administração
pública de que algo novo estaria em curso na cidade no que se refere à gestão do espaço e uso
do solo. Os novos gestores implementariam ações que visavam reordenar a utilização do
espaço urbano, o que incluiria a demolição de construções consideradas irregulares na cidade.
Estas demolições, segundo a formulação em curso, não teriam apenas caráter
repressivo, mas seriam tentativas de “civilizar”, através da demonstração de “exemplos
fortes” (como será o caso demonstrado a seguir do “Minhocão da Rocinha”), atores
acostumados com a “cultura da desordem”. Nesse sentido, “o termo choque de ordem dá a
impressão de algo momentâneo, quando, na verdade, as ações de combate à desordem do meu
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Entrevista do secretário de Ordem Pública, Rodrigo Bethlem ao Jornal da Band em 2009.
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governo serão permanentes. Queremos criar a cultura da ordem, do respeito às leis e resgatar a
cidadania no Rio. E não apenas com ações de repressão”36.
Aos poucos, o conteúdo desta elaboração ganhava contornos mais claros, apresentando
o que seria o seu núcleo de sentido: a “cultura da desordem”, e o seu produto prático, o
“caos”, seriam associados aos pobres da cidade, mas especificamente aos seus locais de
moradia: as favelas. A imagem típica da desordem, nesta construção, passaria a ser
identificada com a existência destas localidades. Esta imagem acabaria sendo caracterizada
pela concentração das ações levadas a cabo no âmbito das operações “choque de ordem” em
algumas favelas ou áreas informais da cidade.
Quando inquirido sobre esta associação das ações de reordenamento urbano, que já
ganhavam notoriedade, com as favelas, o prefeito da cidade as justificaria (o que recebia
contornos de tratamento diferenciado entre os diversos espaços da cidade) a partir do
acionamento de um dispositivo legal. Na ocasião, o prefeito afirmou que uma certa “restrição
legal” impediria a administração pública de atuar nas áreas formais da cidade, já que haveria
“problemas na justiça” que a limitariam, o que não ocorreria nas áreas informais, onde não
haveria tais “restrições”. Segundo ressaltou o prefeito:

[Os puxadinhos do Leblon, porque não são atacados?] São. A gente tem feito ações
constantes. É mais difícil, a legislação é mais rigorosa quando é em área privada.
Quando você tem uma construção numa área publica, por exemplo, no Recreio dos
Bandeirantes, ali não tem nada de pobre, tem um prédio de cinco andares com
cobertura, não é coisa de pobre aquilo, como são áreas irregulares e muitas vezes
públicas, a capacidade de ação do poder público é muito maior do que é no caso de
uma área privada. Então, na área privada você tem que notificar, tem todo um
procedimento e que se a gente não respeitar você vai ter problemas com a justiça e
você acaba não agindo37

Ações em curso de reordenamento do espaço urbano, notadamente as que começavam
a se delinear em algumas áreas informais da cidade, seriam seguidas pela produção de
diversos decretos, sendo que parte destes se referia às favelas38. Tais instrumentos legais
visavam garantir legitimidade às ações já em curso. Por outro lado, expressariam a forma
como as favelas passariam a ser enquadradas neste momento: como o elemento que impedia
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Entrevista do prefeito Eduardo Paes à Revista Síndico, em julho de 2009.
Entrevista do prefeito Eduardo Paes para o site do jornalista Sidney Resende em julho de 2009.
São eles: decretos n° 30398, n° 30399, n° 30400, n° 30401, todos de 9 de janeiro de 2009. Alguns meses mais
tarde, seria publicado o decreto 30985, de 11 de agosto, que também tratava das demolições de construções
irregulares na cidade.
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que a cidade fosse mais homogênea e racionalmente organizada. Nestes decretos, ficaria
configurada uma das dimensões do combate à “desordem urbana”, isto é, a necessidade de se
tomarem providências urgentes sobre um problema que precisaria ser rapidamente resolvido.
Neste momento, a intenção, num contexto em que a administração pública se
configurava como um dos atores coletivos que, simultaneamente, estimulava e participava do
debate sobre os usos do espaço urbano, era o de controlar o crescimento das favelas na cidade,
agora traduzidas como as principais produtoras da “desordem urbana”. Neste sentido, esta
elaboração moral em curso sobre a relação das favelas com o restante da cidade tenderia ao
paroxismo, na medida em que buscava atrelar, de forma definitiva, a “desordem urbana” à
existência das favelas. A “origem do caos”, consequência do desenvolvimento da “desordem
urbana” teria um território (as favelas) determinado e um ator responsável por sua reprodução
(os favelados).
Entretanto, nesta construção, embora responsáveis por sua reprodução, os moradores
de favelas não seriam tratados como aqueles que a conceberam ou, dito de outra forma, a
permitiram: a “desordem urbana” teria sido estimulada pelos “demagogos”, ou seja, por
aqueles que disseminaram ao longo dos anos anteriores a ideia de que as favelas seriam uma
“solução”, e assim o faziam somente pelo fato de que possuíam interesses particulares,
notadamente os eleitorais, com a expansão destas localidades. Portanto, o círculo se fecharia:
os moradores de favelas seriam culpados pela reprodução da “desordem urbana” e por sua
consequência, “o caos urbano”, mas não os responsáveis principais, pois estes seriam os
“demagogos”. Segundo a formulação em curso de elaboração, “nas camadas mais pobres da
população, a desordem se manifesta ainda mais intensamente, até porque é justificada pela
demagogia geral”39.
Seria justamente a partir dessa articulação entre “demagogia”, favelização e desordem
urbana que se caracterizaria a crítica à forma como se passou a enquadrar a favela até então,
especialmente a partir do acionamento da ideia de “tabu”. Esta ideia, como já afirmado, seria
mobilizada para se referir a este enquadramento anterior que teria permitido o crescimento
desordenado das favelas, levando à desordem e, consequentemente, produzido um estado de
“caos” na cidade. Apoiando-se na crítica àqueles que afirmavam que as favelas seriam uma
“solução” para os problemas habitacionais, neste momento da elaboração do “repertório da
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Entrevista do prefeito Eduardo Paes à Revista Veja em maio de 2009.
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remoção”, os atores que a constituem, notadamente agentes públicos, associam este
posicionamento à produção e circulação de uma “marginalidade” que teria se tornado uma
característica da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, teriam permitido o surgimento e
reprodução de uma “cultura da desordem”, que agora se buscaria combater:

Em nome de resolver determinadas questões, a política fluminense foi aceitando a
convivência com a irregularidade, com a ilegalidade. Mas o que era apresentado
como alternativa para os mais pobres foi descambando para a marginalidade. A
desordem no Rio de Janeiro passou a ser endêmica, e hoje se manifesta das mais
variadas formas40.

O estado de “desordem urbana” ao qual a cidade teria chegado atualmente, cujos
principais causadores seriam as favelas, quase sempre seria associado a uma certa
“permissividade” de governos anteriores. Ao defenderem a ideia de que a favela seria uma
“solução” aos problemas habitacionais, para o enquadramento atualmente em construção o
resultado disso teria sido a constituição de um verdadeiro “estado de anomia”, que apenas
incentivou novas ocupações, ampliando a escala do problema, em relação ao qual algo
precisaria ser feito, inclusive a partir da utilização da via da erradicação. Como afirmou certa
vez um dos secretários do atual governo: “lembram-me aqueles que na década de 80
defenderam as favelas como solução ao grave problema habitacional nas camadas populares.
O resultado dessa política permitiu a instalação do estado de anomia e acabou por incentivar
novas ocupações”41.
Neste sentido, as justificações elaboradas a partir do acionamento da ideia da
existência de um “tabu”, mobilizadas para sustentar e legitimar42 as práticas que agora se
pretendem constituir em relação às favelas, organizam-se no marco da crítica à esta
“permissividade”. Ainda nesta elaboração, os governos anteriores teriam sido coniventes com
a irregularidade e a ilegalidade, na medida em que teriam sido tolerantes com o crescimento
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Entrevista do prefeito Eduardo Paes à Revista Veja em maio de 2009.

41

Artigo produzido pelo então secretário de Ordem Pública, Rodrigo Bethlem, publicado no Jornal O Globo, em
abril de 2009.
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Como afirmam Berger e Luckmann (1974), o processo de legitimação explicaria a ordem institucional
concedendo validez cognoscitiva a seus significados que foram objetivados. Segundo os autores, “a
legitimação justifica a ordem institucional dando dignidade normativa a seus imperativos práticos” (1974: 128)
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desordenado da cidade, especialmente das favelas, o que teria produzido o “caos urbano”43.
Como afirmado anteriormente, a gênese do processo que agora se crítica localiza-se no
tempo especificamente no primeiro governo de Leonel de Moura Brizola (1982-1986), a partir
do qual teria se constituído o “tabu” da remoção. Sem retomar a explanação anterior sobre
esta conjuntura, gostaria apenas de ressaltar duas ações que costumam ser citadas para
relegitimar o tipo de intervenção marcada pela possibilidade de erradicação: primeiro, o fato
de aquele governo ter limitado as incursões policiais em favelas, que já naquele período
começavam a ser constantes; em segundo, a suspensão da legislação (que vigorava desde o
Estado Novo) que proibia construções de alvenaria nestas localidades. Estas duas ações
associadas, segundo a argumentação atual, teriam levado, como já destacado, à “desordem
urbana” na qual atualmente viveríamos. Outros governos sucessores também teriam sido
permissivos, em graus variados, mas, em seu conjunto, a “origem do caos” seria associada ao
governo de Brizola.
Portanto, no enquadramento moral aqui descrito, o “tabu” que teria se estabelecido a
partir de uma engrenagem social que poderia ser descrita pelo círculo “demagogiafavelização-desordem”, seria agora questionado. Haveria um esforço para legitimar as
práticas que então estavam sendo elaboradas e implementadas, tendo como objetivo
interromper a “desordem urbana” (notadamente através do “choque de ordem”), cuja origem
se encontraria na existência das favelas, sendo que isto deveria ser feito o mais rápido
possível, e o “recado” estava sendo dado através do “choque de ordem”: “acho que todos
começam a entender que a cidade já perdeu tempo demais com a demagogia”44.
Desta forma, a referência ao “caos”, enquanto elemento que qualifica o que se
considera ser a “desordem urbana”, pode aqui ser compreendida como expressando uma
consequência da falta de atuação da administração pública até então, que teria sido
permissiva, ao legitimar, com a origem e posterior desenvolvimento do elemento central que
caracteriza esta “desordem”: as favelas. O que seria visto e afirmado como falta de
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Em diversas situações, notadamente as críticas, as pessoas se encontram sujeitas a elaborar uma justificação
para os atos que realizam. Como afirma Boltanski e Thevenot (2007; 1991), o indivíduo que critica o outro
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intervenção estatal acabaria levando ao estado de degradação que agora se buscaria reverter.
No quadro de referência em curso de elaboração, o tema da ordem, visto pelo seu inverso, isto
é, a “desordem”, acabaria identificando como o principal responsável dessa situação as
favelas, fazendo com que se criasse um ambiente legitimador das propostas de erradicação,
que até então haviam sido deslocadas do campo do debate público e das intervenções do
Estado nestas localidades.
Uma situação levaria essa discussão ao paroxismo, especialmente se se observar os
seus desdobramentos posteriores, demonstrando que, de fato, uma nova conjuntura se
constituía acerca das favelas no Rio de Janeiro: o caso do “Minhocão da Rocinha”. Fora
descoberta, na favela da Rocinha, Zona Sul da cidade, uma construção que chamava a atenção
pelo tamanho: muitos cômodos em um extenso imóvel. Este seria tomado como símbolo do
que se chamava de “crescimento desordenado e incontrolável” das favelas na cidade. Uma
intensa disputa em torno de sua demolição foi estabelecida, que envolveu a produção de
noticias sobre essa situação durante semanas e embates jurídicos, que ora produzia liminares
favoráveis à demolição, ora contrários, até que finalmente fora autorizada a demolição da
construção.
O que gostaria de destacar desta situação específica seria que ela acabaria por reforçar
a imagem historicamente constituída entre favela e “desordem urbana”, mas desta vez
enquadrando-a a partir da possibilidade de erradicação. As favelas seriam áreas degradadas e,
por conta desta sua natureza, seriam responsáveis pela destruição do restante do tecido
urbano. A relação entre favela e o restante da cidade, elaborada pelo enquadramento
dominante acerca do problema, acabaria por definir moralmente a favela como expressando o
fato de que as cidades que as possuíssem seriam heterogêneas e, por isso, problemáticas. O
que a elaboração atualmente em curso procura introduzir de novidade em relação ao
tratamento deste problema seria, como proposta para corrigir esta situação, a possibilidade de
erradicação que, como já afirmado, havia sido deslocado como forma de intervenção do
Estado nestas localidades nas últimas décadas, quando a urbanização passou a figurar como a
ação mais importante. Neste sentido, buscar-se-ia, portanto, interromper esta lógica que teria
permitido a consolidação do foco dos problemas urbanos no Rio de Janeiro:
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a lógica do processo está invertida: áreas degradadas, como as favelas, vão
ocupando e destruindo o tecido urbano consolidado. Meu sonho como prefeito é
inverter este fluxo, investir nos bairros e fazer com que a lógica da cidade formal
passe a influenciar as áreas onde a favela avançou45.

Estas propostas de correção do problema da “desordem urbana”, que teria se
consolidado em função do crescimento das favelas, e autorizado pelo “tabu” que se constituiu
em torno delas e que teria interditado a via da erradicação, ganhariam densidade ao longo
deste período. Elas poderiam ser identificadas a partir de duas justificativas principais:
primeiro, a da retomada do monopólio da força por parte do Estado. Segundo, a de que a
interrupção do processo de favelização ocorreria em benefício dos próprios moradores destas
áreas e do restante da cidade (portanto, não poderiam ser vistas como autoritárias). Em
relação às duas se desenvolveria uma terceira justificativa, que será detalhada mais adiante,
quando se irão analisar os desdobramentos concretos do debate então em curso: a questão do
risco.
Ao tratar a questão do processo de “desordem urbana” no marco de uma
“permissividade” dos governos anteriores, fica implícita a ideia de que o Estado teria se
afastado de suas responsabilidades relacionadas ao ordenamento do espaço da cidade e da
regulamentação de seus usos. Isso teria produzido uma compreensão de que o Rio de Janeiro
se transformara numa cidade diferente das demais em função deste “afastamento” do Estado
de suas responsabilidades: “o que diferencia o Rio das outras cidades é que se perdeu o
monopólio da força que tem que ser cumprido pelo Estado”46.
Seria justamente a partir desta argumentação, que as ações de reordenamento
propostas pela gestão do prefeito Eduardo Paes ganhariam sentido: elas visariam recuperar a
dimensão de controle do uso da força pelo Estado, responsável por impedir que a “desordem
urbana” se configure e sua consequência, o “caos urbano”, se consolide. Neste sentido, ações
no sentido de fortalecimento de legislações mais restritivas, como as apontadas acima, bem
como das atuações de algumas secretarias (especialmente a partir da criação da Secretaria de
Ordem Pública), expressam este enquadramento e demonstram a natureza das ações em curso:

vamos interromper o processo de expansão das favelas, criando regras para cada
comunidade
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Entrevista do prefeito Eduardo Paes à Revista Veja em maio de 2009.
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vamos reforçar a autoridade do secretário de Ordem Pública e dos subprefeitos, para
que as edificações que apresentem risco de desabamento possam ser demolidas
imediatamente47

O recurso à força, neste contexto, precisa ser entendido se levarmos em conta o círculo
que constituiu o “tabu” em torno da possibilidade de erradicação: demagogia-favelizaçãodesordem. Como afirmado, os moradores de favelas, embora reprodutores da desordem, não
seriam os seus responsáveis. Estes seriam os “políticos demagogos” que, por interesses outros
que não os de preservar os direitos destas pessoas, permitiram o crescimento destas
localidades e favoreceram a disseminação da desordem pela cidade, legitimando e
corroborando uma “cultura” específica, que se caracterizaria por certo “laissez-faire”
urbanístico. Esta compreensão reforçaria a concepção de que apenas com o uso da força ou,
dito em outros termos, com a recuperação do monopólio do uso da força pelo Estado, seria
possível não somente inverter o processo de “desordem urbana”, mas principalmente garantir
a “cidadania” dos moradores da cidade:

É hipocrisia defender as favelas e não dar alternativas às comunidades já existentes,
que há décadas são carentes de serviço público cidadão... A contenção da expansão
de um crescimento desordenado e hostil ao meio ambiente é um ato em nome da
preservação da cidadania, da qualidade de vista para as próximas gerações48

Neste sentido, sem saberem identificar exatamente os riscos e perigos aos quais
estavam submetidos ao construírem suas casas em morros da cidade, teriam sido enganados
pelos “demagogos”. A partir desta elaboração, criar-se-ia uma situação na qual o uso da força
seria justificado como forma de produzir um novo rearranjo territorial na cidade. No período
em que surgiu a questão do “Minhocão da Rocinha”, o prefeito disse o seguinte: “se for o
caso, a demolição vai servir como exemplo. As pessoas precisam parar de enfrentar a ordem e
obedecer as regras criadas justamente para proteger a população”49
Nesta configuração, e precisamente neste processo de legitimar este novo
enquadramento, no qual a força (aqui entendida como a possibilidade de acionamento da via
da remoção como forma de reordenamento do espaço) e o respeito aos direitos das pessoas
(mesmo sendo moralmente deslegitimadas no debate público, por lhes faltar algum atributo

_______________________________________________
47

A primeira frase fora dita pelo secretário de obras do município, Sérgio Dias. A segunda, pelo prefeito
Eduardo Paes. Cf. O Globo, janeiro de 2009.
48
Artigo do Secretário de Ordem Pública, Rodrigo Bethlem, no jornal O Globo em abril de 2009.
49

Prefeito Eduardo Paes, O Globo em fevereiro de 2009.

91

que as capacitassem a participar deste debate) se articulam na narrativa justificadora em
elaboração, dois textos, produzidos por jornalistas de um dos principais jornais do Rio de
Janeiro, acabariam por sintetizar aquele momento. No primeiro, apoiando-se em uma
experiência de remoção da favela da Catacumba, realizada na década de 1960 na Zona Sul da
cidade, o jornalista Ancelmo Goes, do jornal O Globo, aponta que desde este período a
remoção de favelas teria sido visto como algo negativo:

Quem anda pela Lagoa Rodrigo de Freitas, em frente ao Parque da Catacumba,
talvez nem saiba que ali havia uma das maiores favelas do Rio, cuja demolição
começou em 1959. Eram cerca de 2320 barracos, onde moravam umas 15 mil
pessoas. De lá para cá, a remoção de favelas foi satanizada. Mas não deveria. A
prioridade deve ser a reurbanização, claro. Mas a demolição não poderia, em alguns
casos, ser descartada por motivos urbanísticos, ambientais ou mesmo de segurança.
É claro que desde que se ofereça alternativa decente de moradia ao desalojado50

Em seguida, no artigo com o título “Remoção”, outro jornalista, Ali Kamel, reforça o
que fora escrito por seu colega, acrescentando que haveria alguma novidade em curso quanto
à posição em relação às favelas na cidade, visto que o termo remoção estaria sendo
reutilizado:

Graças a uma visão completamente míope, torta, mas bem-intencionada, consolidouse a crença de que as favelas seriam urbanizáveis. No primeiro governo do Rio de
Janeiro eleito depois do golpe militar, Darcy Ribeiro, por quem nutro uma simpatia
enorme, chegou a cunhar a frase que apenas na boca de alguém como ele não se
tornava o suprassumo da perversidade: ´favela não é problema; é solução`. Brizola,
então, deitou e rolou: em vez de trabalhar por moradias dignas, com subsídios do
estado, como seria apropriado a um socialista, optou por uma solução de mercado.
Mas de mercado selvagem, sem lei: levantou a proibição que impedia a construção
em alvenaria nas favelas... O que era crença virou certeza, e todo o espectro político
que governo o Rio (cidade e estado) manteve a mesma política: de um lado, os
governadores Moreira Franco, Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha e, agora, Sérgio
Cabral; de outro, os prefeitos César Maia, Conde e, agora, Eduardo Paes. Todos, sem
excessão, tentando transformar água em vinho, para evitar uma metáfora pior... Mas
olhando para o futuro, ainda dá para sonhar. Por exemplo, eu dava como certo que
ninguém mais no Rio queria ouvir falar em remoção. Mas quando li, na coluna do
Ancelmo Gois, que ´remoção foi satanizada, mas não deveria`, eu percebi que
alguma coisa pode estar mudando. Afinal, Ancelmo tem sido um dos nossos
melhores radares51
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A partir deste momento, com o debate acerca das favelas produzindo um novo
enquadramento do “problema”, passariam a ser cogitadas quais as melhores medidas para
realizar a intervenção que buscava reordenar a cidade e corrigir o que era concebido como
desajustamento em relação à percepção de como deveria ser a cidade. Se “alguma coisa pode
estar mudando”, como afirmado na passagem acima, isto se referiria à possibilidade de trazer
novamente ao debate, e reincorporar nas formas de intervenção do Estado, a remoção. Em
combinação com a urbanização, a possibilidade de erradicação seria novamente aventada:
“aquelas (favelas) que já estão consolidadas precisam de ações para melhorar a qualidade de
vida de quem mora ali e elas serão feitas. Mas há situações em que a alternativa da remoção
pode e deve ser discutida”52.
Portanto, o “tabu” construído ao longo das últimas décadas passaria a ser colocado em
questão. Uma crítica lhe havia sido dirigida. Apoiando-se, em parte, num repertório que, entre
outros elementos, aciona a ideia de “desordem urbana” e, seu qualificativo, o “caos urbano”
(ou degradação), a solução aventada para o “problema” passaria, necessariamente, pela
possibilidade de erradicação: “a remoção não é a melhor opção no caso de comunidades já
consolidadas. Mas o assunto não pode ser tratado como tabu, nem descartado completamente.
Por isso, deve e merece ser discutido pela sociedade”53.
O centro do debate sobre a reordenação do espaço urbano já apresentaria, neste
momento, contornos mais claros: como afirmado, as favelas seriam apresentadas como uma
das principais responsáveis pela “desordem urbana”. Sendo assim, algo precisaria ser feito.
Posto isto, começariam a surgir propostas de remoção, especialmente de favelas menores. O
secretário municipal de Urbanismo chegou a cogitar, em determinado momento, uma espécie
de mecanismo através do qual seriam destinados terrenos não utilizados pertencentes à
prefeitura às construtoras em troca de estas construírem conjuntos habitacionais próximos de
algumas favelas que seriam retiradas, cujo objetivo principal seria reduzir o seu tamanho e
evitar que se expandissem. Por outro lado, apontaria que localidades que tivessem entre 100 e
200 moradias poderiam ser removidas54.
Além dessa tentativa de incluir no debate público sobre as favelas a questão da
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remoção e, assim, legitimar as práticas estatais já em curso, seria possível apontar quatro
ações que acabariam expressando os desdobramentos deste novo enquadramento do
“problema favela”: o programa Choque de Ordem, que já se encontrava em curso e com
grande visibilidade; a macrodrenagem da bacia hidrográfica da Baixada de Jacarepaguá, na
Zona Oeste da cidade; a procura de terrenos para a construção de empreendimentos do
programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida, que seria lançado em 2009; e o
Programa Plurianual de Governo (PPA).
Para demonstrar que as declarações dos agentes públicos envolvidos não poderiam ser
compreendidas como uma retórica abstrata, mas como apontando para ações que produzem
consequências concretas, seria importante destacar que, naquele período, diversos secretários
municipais (Urbanismo, Ordem Pública e Meio Ambiente) fariam sobrevoos pela cidade para
mapear as regiões favelizadas e, a partir disso, propor ações para evitar seu crescimento. Logo
em seguida, o prefeito anunciaria o pedido feito ao governo federal para a liberação de verbas
para obras contra alagamentos, macrodrenagem e canalização de cursos de rios na Baixada de
Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade. Este projeto implicaria, além da questão da
recuperação ambiental da bacia hidrográfica da referida região, na realocação de
aproximadamente 2000 famílias que vivem em favelas nestas áreas, sendo a primeira vez em
que surge a informação da intenção da prefeitura em remover duas localidades55.
Posteriormente, procuraram-se terrenos vazios na cidade para construir habitações
populares, através do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida, que havia sido
lançado naquele ano. O objetivo era encontrar áreas que pudessem receber pessoas vindas de
algumas favelas que seriam “desadensadas”, termo que passou a circular a partir de então,
aumentando o repertório de expressões para designar a retirada de pessoas de certas áreas. A
primeira vez em que observei a utilização do termo foi durante uma reunião ocorrida no
Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, em 2009. Esta havia sido programada para
receber o secretário de habitação do município, que também é engenheiro de formação, para
que ele pudesse apresentar seus planos para a questão habitacional na cidade para os próximos
anos. Nesta reunião, ele se referiria às primeiras ações da prefeitura no âmbito habitacional,
destacando, sobretudo, as ações que seriam empreendidas em relação às favelas. O secretário
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evitaria usar o termo “remoção”, segundo ele uma prática que não ocorreria enquanto
estivesse na secretaria, embora usando o termo “desadensamento” para se referir as ações que
a prefeitura realizaria nas favelas maiores. Ele citaria, entre outras, os casos da favela da
Providência, no Centro da cidade, e da Cidade de Deus, na Zona Oeste.
Seu argumento, aproximando-se do mesmo diagnóstico que outros agentes públicos e
setores dos meios de comunicação já realizavam com vistas a legitimar as novas práticas que
então começavam a ser esboçadas em relação ao espaço urbano e, mais precisamente, em
relação às favelas, era o de que, em função da falta de controle da expansão destas localidades
pelos governos anteriores, ter-se-ia produzido uma situação de “degradação”, ou de “caos”.
As favelas teriam crescido a tal ponto que a vida em seu interior, em função do seu
adensamento “descontrolado”, teria se tornado impossível, e que a solução, agora com a
intervenção do Estado, que recuperaria o monopólio da força, e também o papel de regulador,
seria a de abrir espaços nestas localidades, deslocando parte dos moradores, a partir de um
processo definido como “desadensamento”.
Por fim, cabe destacar que, após o debate sobre a questão da remoção ter ganhado
relativa densidade, a prefeitura divulgaria, através do anúncio do Plano Plurianual do governo,
a meta de reduzir em 5% a área ocupada pelas favelas da cidade até 201356. No final do ano, a
meta seria revista, desta vez para 3,5%. A Secretaria Municipal de Habitação apontava
naquele momento que o número de famílias a serem retiradas chegava a 12376. As bases para
a construção de um programa de remoção de favelas estavam sendo construídas. Tal
estimativa apontaria para uma intenção de constituir um programa de erradicação,
consubstanciada pelo debate intenso constituído em torno da questão da “desordem urbana”
que, em função do “tabu” que se estabeleceu em torno da possibilidade de remoção nas
décadas anteriores, traduzido pelo debate da década de 1980 como expressando uma forma de
intervenção autoritária do Estado, teria levado a situação de descontrole urbano no qual os
moradores da cidade se encontrariam atualmente.

2.3

Da degradação urbana ao risco: as favelas precisam ser retiradas. Ou do fim do
“preconceito” às remoções
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Como afirmado anteriormente, três momentos distintos comporiam o cenário que iria
permitir um novo enquadramento do “problema favela”, que possibilitariam a conformação
do que aqui estou chamando de “repertório da remoção”. Acima, expus um de seus elementos
constitutivos mais importantes, que se apresenta como uma das justificativas recorrentemente
mobilizadas para explicar as ações de reordenamento do uso do espaço urbano a partir da
possibilidade de práticas de erradicação de favelas: a “degradação urbana”. Neste momento,
destacarei outro elemento que me parece fundamental para compreender essa transição na
forma das favelas cariocas serem enquadradas moralmente e, como a partir deste novo
ajustamento, seguir-se-ão consequências que acabariam por alterar significativamente a rotina
de vida destas populações: o elemento “risco”.
Importante destacar que, embora analiticamente esteja apresentando estes momentos
separadamente, assim o faço apenas para poder explicitar em seus mais finos detalhes a
constituição, sempre em curso de elaboração, deste repertório. Isso não significa, contudo, que
sigam, necessariamente, uma certa linearidade temporal. Ao contrário, a questão da
“desordem urbana” continuará a compor os outros cenários e persistirá sendo mobilizada
como justificativa nas situações em que, especialmente, os agentes públicos assim forem
instados a explicar os motivos pelos quais estão realizando determinadas ações e não outras.
Isso vale, inclusive, para o elemento “risco” ora em análise, haja vista que ele já havia surgido
no período anterior e já despontava como um dos argumentos importantes na composição
desta nova configuração em torno do “problema favela”, e continuaria a ser mobilizado
posteriormente, embora reincorporado pelo terceiro momento que configura o repertório da
remoção: o “legado olímpico”.
Seria importante mencionar, entretanto, que, em relação ao elemento “risco”, sua
mobilização na atual configuração não seria uma novidade. Risco é um termo que
frequentemente se encontra associado às favelas, com variadas conotações: desde aquela
relativa à constituição da forma urbana, isto é, pelo fato de muitas das moradias estarem
localizadas em regiões geomorfologicamente consideradas inapropriadas para a habitação,
desde aquela associada pela presença do crime violento enquistado nestas localidades.
Em função dos interesses deste trabalho, focalizarei as situações nas quais o termo
“risco” se relaciona à questão geomorfológica e habitacional propriamente dita e, quando for
necessário à construção do argumento, mencionarei a sua relação à “violência urbana”. Outro
comentário necessário, relacionado com o anterior, é o de que “risco” já havia sido
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mobilizado durante o governo César Maia, no âmbito da constituição da Secretaria Municipal
de Habitação e de elaboração do programa Favela-Bairro, no início dos anos 1990.
Mas, como afirmado anteriormente, apesar da disposição do então prefeito e secretário
de habitação em afirmar a necessidade de retirar “pessoas em áreas de risco” na cidade (e isso
seria realizado em alguns casos), a conjuntura não lhe seria favorável na dimensão que agora
é proposta. Como destacado, ainda nos encontrávamos num período em que se consolidava o
repertório da urbanização e a simples menção à possibilidade de remoção seria rapidamente
rechaçada, apesar de variadas tentativas e de algumas remoções pontuais teriam efetivamente
ocorrido. Atualmente, pelo contrário, o esforço moral e político para levar a frente tal
empreendimento parece ser favorecido justamente pelos elementos que compõem o repertório
que tento descrever nesta parte da tese.
Realizadas estas observações, faz-se agora necessário analisar esta ocasião que
consolidaria o debate em torno da possibilidade da erradicação de favelas no Rio de Janeiro.
Neste momento, dois acontecimentos acabariam por oferecer as condições de possibilidade
para o que aqui estou chamando de “consolidação” da crítica que permitiria à assunção do
“repertório da remoção”: os eventos climáticos que atingiram de maneira considerável a
capital e outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Chuvas torrenciais produziriam inúmeras
vítimas fatais, em sua quase totalidade justamente aquelas que habitavam em favelas. O que
caracterizaria estes acontecimentos seria a quebra de rotina que se seguiria e que suas
consequências e desdobramentos posteriores acabariam contribuindo para consolidar o termo
remoção.
No primeiro semestre de 2010, ocorreriam tragédias provocadas por temporais e que
chamariam a atenção pela dimensão do problema: primeiro na cidade de Angra dos Reis;
posteriormente, nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói. A estes eventos, seguir-se-ia a
produção de uma nova discussão sobre a ocupação do solo e do espaço urbano, tendo como o
núcleo do debate a questão da “favelização das cidades” e colocando, como solução a este
problema, a erradicação das favelas. Sintomático desta situação fora o editorial publicado pelo
jornal O Globo no auge da primeira tragédia, aquela ocorrida na cidade de Angra dos Reis, na
região sul do estado:

há um grande manancial de malfeitorias no uso do solo fluminense. Ele nasce da
demagogia, do populismo ou da permissividade de administradores públicos com
criminosas ocupações de encostas por favelas. Isso quando os próprios
representantes do poder público não as incentivam, para conseguir, em troca,
benesses políticas... As mortes em Angra dos Reis fizeram brotar na mesa das
autoridades decisões que precisam ser tomadas com urgência. A mais evidente delas
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é a necessidade de acabar com o preconceito contra as remoções e estabelecer um
programa efetivo de combate à favelização no estado... Dar ouvidos a conceitos
supostamente sociológicos de que as remoções são medida elitista, para afastar os
´pobres` dos ´ricos`, apenas alimenta o tal manancial de malfeitorias57

Como é possível observar, esta passagem recupera parte da elaboração explicitada
anteriormente, que se articularia a partir da associação entre demagogia-desordemfavelização, isto é, na qual se apontaria para a “permissividade” de administrações anteriores
que, por interesses eleitorais (portanto, “demagogos”), teriam sido coniventes com o
crescimento das favelas e permitido o surgimento, expansão e consolidação de uma situação
de “desordem” (levando, inclusive, a formulação de uma “cultura da desordem”, como já
ressaltado). No caso em tela, configurado por um acontecimento climático de grandes
proporções, que produziria inúmeras vítimas fatais, tal articulação teria favorecido a tragédia
e apenas a sua decomposição seria capaz de evitar que situações como essas se repetissem no
futuro. Nesse sentido, mais uma vez, surge a possibilidade de erradicação como forma de
produzir um reordenamento racional do espaço urbano, que se apresentaria agora sem os
constrangimentos que anteriormente impedia a concretização desta forma de intervenção.
O governador do estado, à época, chegaria a afirmar que os acontecimentos na cidade
de Angra dos Reis (embora tenham atingido o estado como um todo, inclusive a capital)
serviriam como um “modelo” para o restante das cidades fluminenses e que seria a situação
ideal para repensar a política de ocupação e uso do solo urbano: “a ideia é fazer o
mapeamento da área e identificar as casas que estão em área de risco que devem ser
removidas. Orçamento não é problema, vamos identificar as famílias para depois indenizálas”58.
Logo a seguir, e uma semana após os acontecimentos na região sul fluminense (que
também atingiram, em menor intensidade, a capital), a prefeitura do Rio de Janeiro, através da
Secretaria Municipal de Habitação, anunciaria, assim como já havia feito no final do ano
anterior, um plano de remoção de 119 favelas até o fim de 2012. Esta lista se referiria àquelas
favelas que estivessem ocupando as chamadas “áreas de risco”, construídas em logradouros
públicos ou que ocupassem áreas de proteção ambiental. Buscando legitimar as ações
propostas, numa circunstância crítica que lhe apresenta as condições de possibilidade para dar
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continuidade à empreitada, o prefeito afirmaria que estaria em formulação uma intervenção
mais global sobre as favelas que levasse em consideração a sua erradicação. A circunstância
crítica que se configuraria a partir das chuvas do início daquele ano parecia oferecer
condições para um novo enquadramento moral e arranjo institucional em relação às favelas:

Desde o dia seguinte ao desmoronamento (de Cascadura), determinei ao secretário
Bittar que não queria mais essa situação. Não vamos fazer obras de R$ 3 milhões
para segurar algumas casas no lugar. Seria melhor dar apartamento na Barra para
cada um, que é mais barato e ninguém morre. As retiradas vão continuar no meu
governo e em breve anunciaremos um grande pacote de retiradas (de casas) em áreas
de risco59

Naquele momento, o prefeito afirmou que seria preciso “acabar com a demagogia”,
referindo-se aos críticos da prática da remoção como forma de reordenar o uso do espaço
urbano: “área de risco no Rio não vai ter mais. Vai sair, com dignidade, diálogo, indenização
e aluguel social. Não vamos admitir que, a qualquer chuva, o prefeito não consegue dormir
achando que pode alguém morrer em deslizamentos. Tem que acabar com a demagogia e
retirar”60. Esta lista de áreas a serem desocupadas tornou-se um dispositivo que seria acionado
toda vez que algum representante da administração pública fosse inquirido sobre a situação
publicamente, ou quando os jornais apresentavam matérias acerca do crescimento de favelas
na cidade e aventavam soluções para este “problema”.
Em abril do referido ano, desta vez na capital e em Niterói, cidade da região
metropolitana do Rio de Janeiro, ocorreria novamente um evento climático que levaria a
novas vítimas fatais, especialmente em favelas, além de um intenso jogo de interpretações
sobre as causas e consequências da tragédia. Neste período, o debate acerca da remoção de
favelas chegaria ao paroxismo. Autoridades públicas e formadores de opinião, com a
capacidade de ressonância dos meios de comunicação, justificavam a necessidade das
remoções como forma de impedir que novas tragédias ocorressem. O acontecimento climático
atuaria como um catalisador importante na configuração do “repertório da remoção”, então
em processo de consolidação. Mais uma vez, nesta circunstância crítica, buscar-se-ia produzir
brechas no enquadramento moral acerca das favelas que permitissem a (re)introdução da via
da remoção para lidar com o “problema favela”. Para tanto, seria necessário reincorporar ao
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vocabulário comum, especialmente aquele relacionado às práticas estatais, a palavra remoção,
cujo sentido precisaria ser ressignificado e traduzido em novos termos. O então secretário
estadual de saúde afirmaria à época, no auge daquela circunstância: “é o momento de se
colocar a palavra remoção novamente no dicionário. Precisamos entender que a situação não
pode ser combatida apenas com ações de Defesa Civil, porque estaremos novamente
assistindo mortes de famílias inteiras, vítimas das chuvas”61.
A tragédia provocada pelas chuvas teria permitido essa abertura no debate constituído
em torno do “problema favela”, e configurado uma ocasião propícia para a crítica que,
embora latente, permanecia sem condições de se desdobrar em ações mais concretas. Mais
uma vez, uma tragédia teria contribuído para por em questão o “tabu” que se teria constituído
em torno do termo remoção e favorecido o fim do que se chamava de “preconceito” com esta
proposta de intervenção do Estado nestas localidades: “a tragédia de 2010 tem de ser o marco
zero de uma política séria de remoções de moradores de áreas de risco e de pequenas favelas,
ainda em condições de ser erradicadas. Não há mais por que manter o preconceito contra
remoções”62.
Logo em seguida, a construção narrativa em curso de elaboração buscaria identificar
as causas e propor as soluções à esta situação e, novamente, acionaria o trinômio “demagogiafavelização-desordem(caos)”. Entretanto, desta vez, em função das circunstâncias, incluiria
mais um termo: tragédia. Esta seria consequência do “tabu” que se construiu em torno da
palavra remoção, originado, como já apontado, durante os anos 1980, quando tal prática teria
sido “estigmatizada” e deslocada no campo de atuação do Estado nestes territórios. O que
seria entendido como afastamento do Estado destas localidades (como já dito, ao levantar os
impedimentos às construções em alvenaria e impedir as incursões policiais massivas que
começam a se ampliar naquela década), teria favorecido o crescimento vertiginoso das favelas
e levado à situação de “desordem urbana”, desdobrando-se na forma do “caos”, que passaria a
identificar a malha urbana carioca:

Por um misto de incompetência e demagogia. No Rio de Janeiro, a remoção de
favelas passou a ser um grande tabu, sustentado por um assistencialismo barato
segundo o qual o estado deve prover tudo aos pobres dos morros - ainda que sua
permanência ali possa pôr a própria vida em risco e acarretar prejuízos à cidade
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como um todo. A ideia absurda embutida nesse raciocínio é a de que quem vive em
favela é um cidadão especial, que não precisa se submeter nem à Constituição e não
tem os mesmos deveres dos outros brasileiros. Sob essa ótica obtusa, remover
favelas é visto como uma afronta aos direitos dos mais necessitados. Essa bobagem
demagógica tem suas raízes no populismo que há décadas contamina a política
fluminense. O inchaço das favelas do Rio é resultado da combinação desses
fatores63.

A passagem acima expressa o tipo de construção normativa que vem buscando
produzir um ambiente legitimador para a reincorporação da prática da remoção e se apresenta
como uma das mais próximas daquelas elaborações que vêm orientando as intervenções
estatais. Nela seria possível entrever o tipo de argumentação que acaba por localizar as favelas
como o lado negativo do espaço urbano e em relação ao qual uma medida “corretiva” ou
“racionalizadora” deveria incidir. A associação “demagogia-favelização desordem-tragédia”
seria reiterada em diversas situações, pelo menos no auge daqueles acontecimentos. Mais uma
vez, o núcleo de sentido desta associação se encontraria no fato de que, para a elaboração
moral em curso, a tragédia na qual os moradores estavam envolvidos se deveria à
“permissividade” dos governos anteriores que teriam “incentivado” a ocupação irregular das
encostas em vistas de interesses particulares: “Mas não se pode ignorar o fato de que 90%
dessas mortes ocorreram exatamente porque as pessoas estavam em áreas que não deviam ser
ocupadas. E todos sabemos que foram décadas de incentivo a essas ocupações ou, no mínimo,
omissão dos governantes”64.
Como medida para solucionar tal problema, a via da erradicação emergia como a ideal.
Na construção da crítica ao que se convencionou neste momento chamar de “tabu” da
remoção, a organização dos argumentos procede a uma análise retrospectiva visando localizar
a gênese do processo que agora se buscar dar outro encaminhamento, construindo uma outra
elaboração que criaria um campo no qual se encontraria, de um lado, os interesses
particularistas dos “políticos” ou dos “demagogos” (ou dos “políticos demagogos”) e os que,
agora, pretendem dar uma resposta em nome do interesse coletivo, menos “interesseira” e “a
favor das pessoas e da cidade”. Além disso, criar-se-ia uma oposição entre os “símbolos do
atraso”, que seriam representados pela existência destes “políticos demagogos”, que viam
uma oportunidade de obter dividendos políticos ao estimularem o crescimento das favelas, e
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os representantes atuais de uma visão moderna sobre a questão, cuja principal proposta seria
justamente a possibilidade da erradicação:
Sob o pretexto absurdo de que havia uma dívida social a ser quitada, foram
concedidos aos moradores das favelas direitos inacessíveis aos demais brasileiros
pobres ou ricos. Enquanto isso, os populistas iam esparramando nos morros seus
currais eleitorais, ganhando votos em troca de tijolos, cimento, dentaduras e bicasd’água. Isso explica a perpetuação dessa classe de políticos em uma sociedade que
se pretende moderna. Eles e as favelas estão aí como símbolos do atraso. Quando
alguém fala em remoção de barracos, são justamente eles os primeiros a levantar a
voz contra. Claro, não querem perder seus currais eleitorais65

A erradicação, neste enquadramento, seria ressignificada como uma medida positiva e
em benefício da população moradora de favelas, que não se efetivaria justamente em função
dos “interesses particulares” dos “demagogos”, que ganhariam com a expansão destas
localidades no espaço da cidade:

Elas [as remoções] são a favor dos próprios favelados – ao contrário de políticos
demagogos, defensores de favelas apenas para ordenhar currais eleitorais nessas
´comunidades`. O prefeito Eduardo Paes, em dezembro, prometeu reduzir em 3,5%,
até 2012, a área ocupada por favelas. Precisa ir muito além. É pouco diante da
dimensão da favelização na cidade66

A “demagogia”, na elaboração moral ora em curso, seria responsável pela produção
das chamadas “áreas de risco” na cidade e no estado. Novamente, retoma-se a articulação
entre demagogia-favelização-desordem, embora neste período em específico, da conjuntura
marcada pelas chuvas que atingiram diversas regiões do Rio de Janeiro, fosse incluído, como
afirmado, mais uma componente nesta associação, cuja característica seria apresentar uma
linearidade causal: a tragédia. Esta, portanto, seria o resultado lógico de um encadeamento
causal cuja origem se localiza nas práticas demagógicas do passado, notadamente aquela
associada à ação de determinados políticos, que teriam incentivado ou permitido o
crescimento de favelas na cidade. Após as chuvas, como já ressaltado acima, esta associação
seria retomada a todo instante, reforçando as medidas que já se encontravam em elaboração e
que seriam concretizadas nos meses seguintes. Como apontou o governador à época destes
acontecimentos: “temos que fazer uma conscientização de que a demagogia da construção
irregular levou a essa situação... Quando dissemos que construiríamos um muro na favela da
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Rocinha, íamos garantir a vida das pessoas. Não é possível a construção irregular continuar.
Se você pegar essas pessoas que morreram, quase todas estavam em áreas de risco”67.
No próximo capítulo, abordarei em mais detalhes como surge, reproduz-se e se
mobiliza a noção de “risco”, fundamental, como veremos, para autorizar o tipo de ação estatal
nas favelas marcado, atualmente, pelo incremento da via da erradicação. Entretanto, cabem
alguns rápidos comentários para situar a importância deste termo neste momento da análise.
Como já apontado logo acima, a ideia de risco, embora não signifique uma novidade em
relação à sua associação ao assunto favela, nesta conjuntura seria mobilizada como um
dispositivo importante para justificar as intervenções do Estado nestas localidades e a
configurar o “repertório da remoção”. Neste contexto, seria utilizada para descrever um
conjunto de situações que compõem o “problema favela”, especialmente da associação causal
produzida pelos atores envolvidos (notadamente as autoridades públicas) entre “demagogia” e
a produção destas áreas.
Mais do que isso, o emprego da noção de “risco” nas variadas situações que se
seguiriam à estes acontecimentos poderia ser entendido como uma forma não somente de
legitimar as intervenções que então estavam sendo aventadas, mas principalmente para afastar
e, no mesmo movimento, deslegitimar, as críticas que poderiam ser direcionadas à estas
propostas de erradicação, que passaram a circular largamente. A conjuntura permitiria uma
formulação na qual qualquer crítica às ações de remoção fosse considerada como se
posicionando contra os moradores destas localidades, haja vista que não se poderia ser
desfavorável a uma intervenção que buscaria tão somente a salvaguarda da vida daquelas
pessoas.
Portanto, remover-se-ia para o bem do morador das favelas em “áreas de risco”. Neste
sentido, no decorrer daquela circunstância crítica, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro
anunciaria, em seguida, a remoção completa de oito favelas (aproximadamente sete mil
pessoas)68, sustentando tal atitude nas afirmações contidas num laudo produzido pela Geo-Rio
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(Fundação Instituto Geotécnica do Rio de Janeiro)69, que apontava que estas áreas não seriam
passíveis de urbanização, já que estariam em situação de “risco” e que, portanto, deveriam ser
removidas. Afirmava o prefeito, então, para apoiar sua atitude:

O que não dá mais é para essas pessoas continuarem a correr risco de vida a cada
chuva. É uma decisão que acabamos de tomar. Não vou ser responsável por pessoas
morrerem ou passarem verões sem dormir pensando que, nessas comunidades,
alguém pode morrer70.

Além do anúncio da retirada de moradores destas áreas, a prefeitura publicaria um
decreto declarando estado de emergência e autorizando a entrada de agentes públicos nas
casas classificadas como de risco, mesmo sem o consentimento dos moradores71. Em um dos
artigos do referido decreto se afirmava o seguinte: “Fica autorizada, nos termos dos incisos XI
e XXV, do artigo 5°, da Constituição Federal, às autoridades administrativas e aos agentes de
defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco
iminente, a adoção das seguintes medidas: I – penetrar nas casas, mesmo sem o
consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das
mesmas”.
Além deste decreto e do laudo da Geo-Rio, ambos articulados a partir da noção de
risco, uma das ações principais daquela circunstância crítica, que de certa maneira autorizaria
as ações da administração pública nas favelas, fora a reunião realizada entre o prefeito e os
presidentes do Tribunal de Justiça do Estado e do Ministério Público. Nos dois encontros o
prefeito entregaria os laudos produzidos pela Geo-Rio e explicaria as ações que a prefeitura
estava realizando naquele momento e o que pretendia fazer posteriormente:

Trouxe o laudo da Geo-Rio e da Defesa Civil sobre as moradias, bem como todos os
procedimentos que estamos adotando para tratar essas pessoas que forem reassentadas com
o máximo de respeito, pois é fundamental que o Judiciário e o Ministério Público estejam
informados daquilo que a prefeitura está fazendo72.

Estas três ações podem ser compreendidas como tentativas de legitimar as
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intervenções planejadas ou já em curso em relação às favelas em “áreas de risco”. Além do
mais, a ida do prefeito às duas instituições também pode ser entendida como uma forma de se
adiantar aos possíveis questionamentos judiciais às ações propostas, o que de fato ocorreria
logo depois, como teremos oportunidade de analisar. Especialmente em sua visita ao Tribunal
de Justiça, o prefeito solicitaria ao judiciário que impedisse que ações judiciais pudessem
evitar a remoção de moradores das favelas apontadas pela prefeitura como estando em “áreas
de risco”.
Logo em seguida, a prefeitura anunciaria que utilizaria o terreno do antigo presídio da
Frei Caneca para a construção de habitações populares, que seriam destinadas
prioritariamente para os moradores dos Morros dos Prazeres e do Fogueteiro, cuja remoção
completa fora sugerida pelo laudo acima mencionado. Na sequência, o governo federal
transferiria unidades habitacionais já construídas pelo Programa de Arrendamento Residencial
(PAR) para o programa Minha Casa, Minha Vida, para que, assim, a administração pública
local pudesse realocar pessoas destas e de outras áreas que começavam a sofrer as
intervenções. Para complementar, neste âmbito das ações, a prefeitura compraria um terreno
da companhia de eletricidade Light, no bairro de Triagem, na zona norte, onde anunciaria a
construção de um amplo conjunto habitacional.
Buscava-se, portanto, ampliar o campo de aceitação e legitimação das ações em curso,
em diversos âmbitos: a partir da mobilização de um argumento técnico, através dos laudos,
que seriam, neste enquadramento, impossíveis de serem questionados; no domínio do
judiciário, na medida em que se procurava impedir que ações judiciais pudessem interromper
as ações de erradicação; e também se apoiando na construção de conjuntos habitacionais, no
âmbito das políticas habitacionais do governo federal.
Com esta configuração, as ações de demolição e de deslocamento de população destas
localidades se iniciariam, seguidas imediatamente de inúmeros questionamentos, cuja
conformação analisarei na segunda parte desta tese, quando abordarei o quadro das críticas
formulado pelos moradores destas localidades em situação de remoção e por movimentos
sociais que passariam a tematizar a questão a partir de outros parâmetros. Por ora, gostaria de
destacar que, ao anúncio das favelas a serem removidas, seguir-se-iam as ações de demolição
de inúmeras casas, justificadas, como já observado, pelo fato de estarem em “áreas de risco”.
Mais uma vez, antecipando-se a qualquer possibilidade de crítica, o prefeito afirmaria por
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ocasião das primeiras famílias retiradas: “solicitamos a todos os politiqueiros e demagogos de
plantão que se recolham à sua insignificância, fiquem em suas casas”73. Esta antecipação de
uma possível crítica poderia ser compreendida como uma forma de favorecer as ações futuras
neste domínio, isto é, garantir as condições de possibilidade e legitimidade para dar
continuidade às remoções de favelas, cujo esboço já havia sido elaborado anteriormente,
quando da divulgação de uma lista de 119 favelas a serem erradicadas, e que aquela
circunstância crítica pavimentaria o caminho para que isso se concretizasse: “começamos a
remoção hoje, com a retirada de famílias que estavam em áreas de risco no Morro do Urubu,
para que seja feito o reassentamento. E vamos avançar nisso a partir da semana que vem,
quando eu vou anunciar todas as áreas que terão reassentamento”74.
Como observado, não apenas nesta circunstância específica, mas já há algum tempo,
acabaria se configurando, pelo quadro de referência dominante, operado pelos agentes da
administração pública, a identificação das causas tanto da tragédia quanto da “desordem
urbana” (na verdade, a primeira como decorrência da segunda) como tendo suas origens no
tipo de ocupação irregular do solo urbano cuja imagem principal seria as favelas. Para o
enquadramento moral dominante, como aquele que se encontra na ilegalidade e, mais do que
isso, caracteriza-se como sendo o responsável pela reprodução de uma lógica de degradação
do espaço urbano, possuiria um status social inferior e, portanto, a rigor, não precisaria ser
ouvido, a possibilidade da erradicação emergiria tanto como uma medida à favor destes
indivíduos, bem como uma intervenção que buscaria racionalizar os usos do espaço da cidade.
Neste sentido, o próprio recurso à força para concretizar esta forma de intervir no espaço
físico, considerado em situação crítica em função da “desordem”, seria necessário.
Como apontando anteriormente, para o construto moral em curso de elaboração, a
situação atual da cidade se caracterizaria pela combinação entre demagogia e favelização, o
que teria favorecido o estado de “desordem” que agora se buscaria superar com medidas
corretivas, entre elas, a erradicação de favelas. Como a ação dos “demagogos” teria criado um
quadro de “permissividade”, com objetivos particularistas (leia-se eleitorais), o Estado teria
abdicado de sua capacidade de intervenção, o que levaria ao crescimento das favelas e,
fechando o círculo, da “desordem urbana”. Os moradores de favelas, nesta elaboração,
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apareciam apenas como objetos manipulados pela ação dos “demagogos”, que os explorariam
em benefício próprio.
Neste enquadramento, portanto, embora figurem como reprodutores da lógica da
degradação, não seriam os seus responsáveis. Em função disto, nesta elaboração é possível
perceber a presença implícita de uma compreensão de que faltaria um atributo à competência
destes indivíduos, o que os tornariam reféns destes “demagogos”, e os tornariam incapazes de
identificar os riscos e perigos associados às suas moradias. Isto justificaria, em certa medida,
o recurso à força como forma de rearranjo territorial, como já apontado. Esta compreensão
pode ser observada tanto no decreto emergencial publicado no período das chuvas que
assolaram a cidade e que levaram a centenas de vítimas fatais, onde se determinava a entrada
de agentes públicos nas casas consideradas em risco mesmo contra a vontade do morador,
assim como nas inúmeras declarações públicas de autoridades para justificar a medida
corretiva: “Se a pessoa insistir, chama a polícia. As pessoas têm que entender que temos que
proteger vidas”75.
Seria possível entrever que a competência que faltaria aos moradores de favelas, nesta
elaboração, seria de natureza cultural/intelectual, haja vista o fato de que não seriam capazes
de compreender que aquela intervenção lhes beneficiaria: “se o agente disser que não pode
ficar e a pessoa insistir, chama a polícia. No Morro dos Prazeres, quase chegou a este ponto
hoje. Estive lá de manhã e me envolvi em um bate-boca com pessoas. Tinha gente que queria
ficar”76. Neste plano, não haveria um espaço para negociação com os moradores, já que
seriam “incompetentes” no sentido de não serem capazes de entender que aquelas medidas os
favoreciam, já que se encontravam numa situação que, embora não tenham sido os principais
responsáveis, seriam o seu reprodutor: “queremos salvar vidas, pôr a pessoa em lugar seguro.
Ah, a escola não está confortável? Dane-se, mas está seguro”.

2.4

Do risco ao legado: as remoções no contexto dos Jogos Olímpicos de 2016
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Um terceiro momento na formação do que estou denominando de “repertório da
remoção” seria caracterizado pela mobilização do termo “legado”. Tal expressão passaria a
figurar em inúmeras situações nas quais fosse necessária uma explicação acerca das
consideráveis intervenções urbanas que a cidade vem recebendo nos últimos anos. Estas
ocorrem no bojo da preparação da urbe carioca para receber os megaeventos esportivos,
notadamente a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.
A realização destes eventos tem implicado em uma importante intervenção no espaço
físico da cidade, alterando-se, sobremaneira, seus usos pelos diversos segmentos e classes
sociais, além dos seus fluxos constituintes (de pessoas, mercadorias, serviços e capital),
visando prepara-la para a realização destes megaeventos, utilizando-se, inclusive, de
alterações significativas na legislação urbanística como um todo, sendo o exemplo principal
desta mudança legal a reavaliação e aprovação do novo Plano Diretor, que ocorreria em 2011.
A configuração constituída a partir destas intervenções significará um incremento
considerável na conformação do “repertório da remoção” e, consequentemente, como se vem
afirmando, na reformulação do “problema favela”.
Neste sentido, os megaeventos aqui considerados, muito embora apontem para
transformações significativas na apropriação e usos do espaço urbano, serão tratados a partir
de seu emprego como dispositivos mobilizados para conformar uma reconfiguração moral
acerca das favelas, em específico. Posto isto, os megaeventos esportivos serão compreendidos
a partir da sua realização concreta, na forma de uma linguagem prática, isto é, como
constituindo, ao mesmo tempo, o que se descreve e interpreta.
Os megaventos, portanto, não serão apreendidos aqui como um modelo de cidade
imposto desde fora e que serviria (como de fato pode acontecer) às formas de acumulação
atuais, as da era da flexibilidade e da financeirização. Mais do que isso, serão compreendidas
a partir de sua elaboração no curso de inúmeras situações, da mobilização de argumentos
justificadores e de suas consequências práticas na vida das pessoas, bem como algo cujo
significado apenas se observa na consideração das disputas empiricamente observáveis. O
recurso ao “legado”, que caracterizaria este terceiro momento da configuração do “repertório
da remoção”, encontra-se intimamente associado aos megaeventos, mas não como uma
consequência lógica de um processo cujo destino já estaria traçado desde o início.
Esta observação não significa afirmar que o foco na dimensão moral das disputas, nas
quais os megaeventos se apresentam como um dos elementos constituintes do quadro de
referência em curso de elaboração na forma do “repertório da remoção”, ignore as injunções
de poder que atravessam as suas práticas correspondentes. Ao contrário, e como será
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explorado no próximo capítulo, estas injunções serão percebidas em suas articulações mais
finas observáveis através do trabalho de acompanhamento dos atores, individuais e coletivos,
no curso das disputas e conflitos em que se encontram inseridos em seu cotidiano.
Importante destacar também, em relação à formação do “repertório da remoção”, que
nesta ocasião, configurada pela mobilização justificadora do termo “legado”, haveria um
deslocamento importante a ser considerado: a própria palavra remoção, que nos outros dois
momentos seria abertamente utilizada, haja vista que se buscava “acabar com o tabu da
remoção”, desta vez seria deslocada do vocabulário, especialmente dos agentes públicos, os
operadores do quadro de referência em questão. Entretanto, ela permaneceria nas abordagens
jornalísticas e nas críticas aos projetos de realocação então em curso, aquelas formuladas
tanto pelos moradores de favelas envolvidos, quanto por movimentos sociais, alguns setores
acadêmicos e outras instâncias estatais.
Neste momento, seria importante ressaltar o fato de que, adiantando uma interpretação
possível a esta modificação situacional, esta se deveria, em grande parte, às próprias críticas
que a administração pública municipal receberia já nos acontecimentos relacionados às
chuvas do início de 2010, e a realização das primeiras obras, que implicaram em
deslocamento de moradores, para a realização dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo.
Entretanto, apesar do termo “remoção” deixar de ser mobilizado por agentes públicos
associados às intervenções em curso nas favelas da cidade, o enquadramento moral destes
processos de deslocamento populacional passaria a se dar a partir de uma ambiguidade, que
será exposta mais adiante, em relação a qual adianto somente o fato dela se caracterizar por
uma tensão entre a negação pública destes processos de deslocamento e a sua concretização.
Apenas adianto que esta ambiguidade poderia ser apreendida a partir de uma de suas
expressões, que se daria, por um lado, a partir do anúncio, no início de 2011, da redução da
área ocupada por favelas no Rio de Janeiro e, de outro, da revisão e aprovação do Plano
Diretor da cidade, ocorrido no mesmo ano. Ambos os acontecimentos se apresentam como
componentes importantes à configuração do “repertório da remoção”, especialmente pelo fato
de apontarem para uma alteração significativa no escopo das intervenções urbanas em curso,
especialmente as que se realizam sobre as favelas, agora numa dimensão muito mais
ampliada.
Importante relembrar que, em 2009, havia sido incluída no Plano Plurianual de
governo a estimativa de redução de 3,5% da área ocupada por favelas no município. Do
mesmo modo, no final daquele ano, a Secretaria Municipal de Habitação publicaria uma lista
na qual constariam 119 favelas que seriam removidas, em diversas regiões da cidade. Como
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também ressaltado, o debate público constituído em torno desta questão chegaria ao
paroxismo por ocasião das chuvas de abril de 2010, quando fora anunciado a remoção de
inúmeras favelas, seguido das intervenções neste sentido nos meses subsequentes. A
prefeitura, em evento logo após a “tragédia de abril”, no qual exporia as medidas que havia
tomado em relação a esta, informaria que até aquele momento, exatamente seis meses depois,
havia retirado aproximadamente 4 mil famílias das “áreas de risco”, em 80 favelas, sendo que
1071 haviam sido realocadas em unidades do programa federal de habitação “Minha Casa,
Minha Vida”77. Além disso, no mesmo ano, se iniciariam a realocação de moradores daquelas
favelas que estivessem no traçado das obras preparatórias para os Jogos Olímpicos e a Copa
do Mundo.
Ainda no mesmo ano, logo após as chuvas, outra importante ação seria realizada pela
prefeita, mas desta vez sem o alarde que acompanharia os anúncios de medidas durante o
período crítico do mês de abril: um novo levantamento das chamadas “áreas de risco” pela
Geo-Rio. Esta instituição contrataria uma empresa privada para efetivar tal levantamento, cujo
objetivo seria percorrer diversas regiões da cidade para produzir um mapa no qual constassem
as áreas mais propensas à deslizamento. O levantamento se concentraria no Maciço da Tijuca,
numa região entre o Centro e as Zonas Sul e Norte da cidade, bem como na Serra da
Misericórdia, no subúrbio. Portanto, neste estudo ficariam excluídas as demais regiões da
cidade, como a Zona Oeste, onde já haviam sido indicadas favelas a serem retiradas na lista
divulgada em 2009. O mapeamento realizado após as chuvas de abril indicaria que, nestas
regiões analisadas, existiriam 17.244 casas em situação de desmoronamento78, número bem
superior às quase 13 mil moradias apontadas pela listagem de 2009, e que tenderia a crescer,
como afirmou o prefeito à época.
Neste contexto, embora o termo “remoção” houvesse sido deslocado no vocabulário
utilizado para se referir ao “problema favela”, um dos desdobramentos do “repertório da
remoção” permitiria afirmar que o enquadramento em curso de elaboração já produzia
consequências concretas: a diminuição, pela primeira vez em muitas décadas, da área ocupada
por favelas no Rio de Janeiro. No início de 2011, o Instituto Pereira Passos (IPP), órgão da
prefeitura responsável pelos levantamentos sociais, econômicos e geográficos da cidade,

_______________________________________________
77

Cf. Portal da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em 5 de outubro de 2010.

78
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lançaria um estudo aerofotográfico no qual se apresentava que havia ocorrido uma redução
das áreas ocupadas por estas localidades no tecido urbano. Sustentar-se-ia o argumento da
redução, além das imagens áreas, a partir da comparação com períodos anteriores, marcados
por um crescimento vertiginoso destes aglomerados no espaço da cidade. Até
aproximadamente o ano de 2008, as favelas não teriam seu crescimento interrompido79, o que
passaria a ocorrer somente a partir de então.
No levantamento realizado atualmente, intitulado “Área ocupada pelas favelas
cadastradas segundo as Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas - Município do Rio
de Janeiro - 2008-2010”, é possível perceber a redução ocorrida nas áreas ocupadas por estas
localidades nos últimos dois anos, interrompendo um processo contínuo de crescimento
característico das últimas décadas. Segundo o estudo do IPP, entre 2009 e 2010, teria ocorrido
uma diminuição da ordem de 386.879 metros quadrados de área onde havia favelas, o que
corresponderia a 0,8% da área total ocupada.
Estes dados, apesar da ambiguidade que passaria a vigorar nos discursos a partir da
mobilização da ideia de “legado” neste momento, ajustar-se-iam ao “repertório da remoção”,
na medida em que se apresentam como consequências concretas do enquadramento a partir do
qual as favelas passariam a ser situadas neste período, cuja característica fundamental seria a
retomada das práticas remocionistas. Isso ainda ficaria evidenciado quando o prefeito da
cidade se posicionou publicamente sobre os dados produzidos pelo IPP:

pela primeira vez na história da cidade, conseguimos registrar uma redução na área
de favelas. Mas não é só isso. Desde 2009, não há registros do surgimento de novas
favelas. Aqui você tem também uma mensagem muito clara, que é a de que a gente
não vai tolerar invasão na cidade80.

A “mensagem clara” a qual o prefeito da cidade se refere, situar-se-ia no âmbito da
discussão aqui proposta na qual estaria em curso uma mudança no enquadramento do
“problema favela”, cuja característica principal seria a reincorporação da remoção no campo
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das intervenções possíveis do Estado nas favelas, atuando, de forma combinada, com a
urbanização, apresentando-se como modos de lidar com estes territórios que não seriam
excludentes, como assim fora interpretado pelas disputas que definiram o “problema favela”
até aproximadamente a década de 1980, como já demonstrado81.
Neste compasso, outro acontecimento importante que se desenrolaria neste momento,
marcado pela mobilização da justificação do “legado”, seria a revisão e aprovação do Plano
Diretor da cidade, instrumento responsável por definir as diretrizes e apontar as formas como
se dariam a condução da política urbana. Considerarei aqui apenas os aspectos morais e
políticos relevantes para a configuração da redefinição do “problema favela” na atualidade,
escusando-me de destrinchar o conteúdo jurídico deste documento. Ele será exclusivamente
considerado como um dispositivo moral, portanto, uma prova, importante na estruturação do
“repertório da remoção”.
Outro comentário necessário neste ponto seria o de que o atual Plano Diretor,
aprovado em 2011, estaria situado num continuo em relação às propostas de alteração ao
primeiro plano (de 1992), realizado em 200682. A proposta de revisão anterior se situava num
contexto marcado, como já se teve oportunidade de demonstrar anteriormente, pelas
discussões que ocorreram em torno da série de reportagens publicadas pelo Jornal O Globo
intituladas “Ilegal. E daí?”, cuja característica principal fora a de discutir a questão da
“desordem urbana”, e por permitir a assunção da questão da remoção de favelas ao debate
público. Além disso, como decorrência deste debate, e também como compondo o cenário do
período, seria criada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Desordem Urbana que,
entre outras medidas, exigiria ações mais rígidas no controle do uso do espaço urbano e
controle mais acentuado do crescimento das favelas na cidade. Embora apontasse para ações
concretas, estas não se efetivariam, pelas condições já ressalvadas na seção 2.1, e seria nesse
nível que se diferenciariam da configuração atual. Sessão.
A reavaliação e aprovação do atual Plano Diretor ocorrem num contexto em que se
constituem as condições de possibilidade que permitem a confirmação das alterações de
sentido ali expostas, inclusive e principalmente, em relação à posição simbólica das favelas no
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novo jogo de linguagem, cuja novidade se caracteriza justamente pela reincorporação da
prática da remoção nos modos de intervenção do Estado nestes territórios.
No relatório produzido pela própria administração municipal, ressalta-se que um dos
objetivos principais da aprovação imediata do novo Plano Diretor se referiria a uma
preocupação com a expansão da ocupação irregular do espaço da cidade, cujo processo
deveria ser revertido, inclusive através da implementação de uma polícia habitacional:

Os dados mostram que um dos principais desafios a serem enfrentados é o
crescimento da ocupação informal e a pressão resultante em áreas de preservação
ambiental, a ser freado através da articulação entre política habitacional e controle
urbano e ambiental. Mostram também a premência da integração entre políticas de
transporte, de uso e ocupação do solo e de habitação como estratégia para um
desenvolvimento urbano sustentável83

Além disso, ficaria explicitado que a proposta buscaria incrementar as formas de
atuação do Estado, especialmente no que se refere ao controle da expansão das favelas:

A proposta também busca aperfeiçoar instrumentos para: atender à crescente
preocupação com o controle da irregularidade e com a expansão das favelas e sua
integração à cidade formal; orientar o adensamento segundo disponibilidade de
infraestrutura; viabilizar a reabilitação do patrimônio construído em áreas
degradadas ou subutilizadas84

Embora mecanismos de controle da expansão irregular da cidade, especialmente das
favelas, já constassem na proposta anterior de revisão (2006), desta vez as orientações
presentes na discussão feita a partir de 2009 seriam marcadas por uma postura mais restritiva
e sugestões de ações mais rígidas neste controle. Além disso, como já apontado na passagem
acima, haveria um deslocamento semântico importante: a valorização da questão ambiental,
como forma de justificar as alterações propostas. O controle do uso do solo urbano se daria
pari passu a preservação da “paisagem”, mas através de mecanismos considerados mais
rígidos, o que faz retomar a discussão explicitada anteriormente acerca do que configuraria o
“repertório da remoção”, ou seja, o fato de que, até agora, a cidade teria crescido no interior
de um quadro de “permissividade” e de um “laissez-faire urbanístico”: “A preservação da
paisagem e o controle do uso e ocupação do solo para combater irregularidades e prevenir

_______________________________________________
83

Propostas do Poder Executivo para Revisão do Plano Diretor – Antecedentes e Diagnósticos, 2009.

84

Propostas do Poder Executivo para Revisão do Plano Diretor - Proposta de Política Urbana, 2009.

113

situações de risco estão contemplados de forma mais explícita e rigorosa”85
O caráter mais restritivo, pretensão do novo Plano Diretor, verificar-se-ia também na
determinação de quatro macrozonas (Controlada, Incentivada, Condicionada e Assistida),
onde seriam estabelecidas áreas restritas à ocupação humana e voltadas para preservação de
áreas ambientais, bem como ficariam disponíveis à intervenção estatal voltada para
reestruturação urbana ou obras viárias ou de equipamentos destinados para os megaeventos
esportivos.
Em apresentação do novo Plano Diretor na Associação de Dirigentes de Empresas do
Mercado Imobiliário (ADEMI), o secretário de urbanismo do município, definiria o que
seriam considerados os avanços em relação ao plano anterior (1992), que poderiam ser
compreendidos como, fundamentalmente, associados a esta mudança no enquadramento das
favelas neste período: “controle do uso e ocupação do solo para contenção de irregularidades
e prevenção de situações de risco; a paisagem como bem mais valioso da cidade;
condicionamento da ocupação urbana à preservação dos maciços e morros, das florestas, dos
marcos referenciais da paisagem, entre outros”86.
O deslocamento importante aqui a ser considerado seria justamente a passagem que
indica a paisagem “como bem mais valioso da cidade”. Tal entendimento ficaria expresso
logo no primeiro parágrafo, do artigo segundo, da lei complementar que instituiria o Plano
Diretor. Neste trecho, é possível perceber que, na elaboração normativa expressa nesta
legislação específica, ocupação do solo ficaria condicionada à preservação ambiental:

§1º A ocupação urbana é condicionada à preservação dos maciços e morros; das
florestas e demais áreas com cobertura vegetal; da orla marítima e sua vegetação de
restinga; dos corpos hídricos, complexos lagunares e suas faixas marginais; dos
manguezais; dos marcos referenciais e da paisagem da Cidade. § 2º Todas as
diretrizes, objetivos, instrumentos, políticas públicas, bem como suas metas e ações,
no âmbito deste plano87

A partir deste enquadramento, no âmbito do Plano Diretor, as favelas acabariam por
ser localizadas como uma forma urbana oposta ao ambiente natural, criando-se uma
dissociação a partir da qual, ao valorizar-se a “paisagem”, desvalorizam-se partes da cidade
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que seriam consideradas como algo que se insurgiria contra a preservação do meio ambiente.
Neste caso, identificadas com as favelas, num processo em que seriam compreendidas a partir
de uma leitura que as desqualifica moralmente, o que acabaria por fazer incidir sobre elas
políticas coercitivas, como aquelas associadas a práticas de erradicação. Seria possível
perceber esta oposição, anteriormente não configurada no plano de 1992 (embora presentes
mecanismos referentes à proteção do meio ambiente), em inúmeros artigos ao longo da lei que
instituiu o atual Plano Diretor, que se desdobraria em inúmeras recomendações, na forma de
diretrizes, voltadas para o controle não somente da expansão da ocupação irregular, mas
principalmente das favelas: “IV - controle do uso e ocupação do solo para a contenção da
irregularidade fundiária, urbanística e edilícia;VI - contenção do crescimento e expansão das
favelas, através da fixação de limites físicos e estabelecimento de regras urbanísticas
especiais”88.
Neste sentido, nessa elaboração, o fato de a ocupação do espaço urbano estar
condicionada à preservação da “paisagem”, implicaria numa série de restrições, especialmente
aquelas associadas à existência de favelas. O escopo das áreas consideradas impróprias para
habitação pela administração do município se apresentaria na extensa lista abaixo
apresentada:

I. áreas de risco;
II. faixas marginais de proteção de águas superficiais;
III. faixas de proteção de adutoras e de redes elétricas de alta tensão;
IV. faixa de domínio de estradas federais, estaduais e municipais;
V. áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação da Natureza;
VI. áreas que não possam ser dotadas de condições satisfatórias de urbanização e
saneamento básico;
VII. áreas externas aos ecolimites, que assinalam a fronteira entre as áreas ocupadas
e as destinadas à proteção ambiental ou que apresentam cobertura vegetal de
qualquer natureza;
VIII. vãos e pilares de viadutos, pontes, passarelas e áreas a estes adjacentes;e
IX. áreas frágeis de encostas, em especial os talvegues, e as áreas frágeis de
baixadas89

A restrição que se apresenta na legislação proposta que altera o Plano Diretor acabaria
por construir, em seu interior, como já apontado, uma oposição entre o ambiente natural e as
favelas, tratadas como a dimensão negativa do espaço urbano, e sobre o qual deveriam incidir
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ações que visassem corrigir este “problema”. Além do mais, as mudanças expressas nesta
reformulação do plano se ajustam perfeitamente ao argumento central desta tese, qual seja, a
de que estaria em curso a formulação de uma quadro de referência moral no qual a remoção
emergiria como uma forma de enquadrar e localizar as favelas no espaço e simbólico. Isto
ainda ficaria evidente nas declarações do secretário de urbanismo que, em outra situação, ao
justificar as alterações no plano, afirmaria que sua atualização se ajustaria ao contexto atual,
cuja diferença em relação ao período anterior se referiria ao fato dele ser mais restrito, prever
maior rigor em relação à ocupação em “áreas de risco”, o que não teria sido possível naquela
conjuntura, cujo um dos desdobramentos teria sido uma “série de direitos para o cidadão”
presentes na Constituição de 1988:

O plano atual refletiu conceitos da Constituição de 1988, que, por ter um clima de
repúdio ao autoritarismo, instituiu uma série de direitos para o cidadão. O princípio
era o da não remoção, exceto das áreas de risco. Cabia ao poder público provar que
havia risco e quase sempre a questão acabava na Justiça. A gente vira essa página
com o novo plano, ao dar as diretrizes para a ocupação urbana. O controle das áreas
de risco, agora expressa em lei, ficará mais fácil90

Seria justamente esta “virada de página” o que caracterizaria as mudanças em curso
analisadas nesta tese, bem como definiria a conjuntura atual que, no caso da relação entre o
Estado e as favelas, reincorporaria a remoção como uma das maneiras daquele lidar com
estas. A “virada de página”, expressa, entre outros (como já analisado), no novo Plano
Diretor, ressaltada pelo secretário, apontaria, como o próprio faz perceber, que ações
coercitivas seriam utilizadas para lidar com a “desordem urbana” e para “proteger a
paisagem”. O sentido do principio da não-remoção, presente na legislação anterior fora
colocado definitivamente em questão e uma nova era se abriria na relação acima mencionada
entre o Estado e as favelas.
Posto isto, esta “virada de página” precisaria estar situada num contexto específico que
lhe permitisse se consolidar e cujo conteúdo de sentido lhe oferecesse a medida de
entendimento destas mudanças. Seria neste movimento que se situariam os megaeventos
esportivos e a mobilização da ideia do “legado”. Este último acabaria atuando como um
dispositivo importante a partir do qual ou em nome do qual se justificaria quase a totalidade

_______________________________________________
90

Cfr. O Globo, 01/02/2011.

116

das intervenções estatais no período, além de oferecer uma espécie de segurança simbólica e
política contra eventuais críticas às consequências destas intervenções.
A justificação baseada na mobilização da ideia de “legado” se ajusta ao contexto de
realização das intervenções que visam preparar a cidade para a realização dos megaeventos
esportivos, a Copa do Mundo de 2014 e, principalmente, os Jogos Olímpicos de 2016. A
conjuntura específica aberta pela preparação da cidade para estes eventos, em conjunto com o
debate da “desordem urbana” e com os acontecimentos climáticos que produziram vítimas
fatais, acabariam por formar o contexto específico favorável a retomada da via da erradicação
como maneira especifica do Estado lidar com as favelas, ressignificando o termo “remoção”,
e situando-o como uma dimensão importante nas práticas de gestão do Estado de
determinados territórios e populações.
Como descreverei logo a seguir, seria possível afirmar que os megaeventos se
configurariam, nesta conjuntura, como uma espécie de ancoragem moral que vem permitindo
a dimensão assumida pelo reordenamento do espaço urbano no Rio de Janeiro atualmente em
curso, cuja justificativa mais comum seria justamente a do “legado”. Ou seja, as intervenções
que têm implicado em mudanças nos usos e fluxos do espaço da cidade ocorreriam em função
do “legado” que os Jogos Olímpicos (e, em menor escala, a Copa do Mundo), deixariam para
a cidade. Isto se referiria, inclusive, para as ações nas favelas, cuja inclusão no “pacote
olímpico” criaria as condições para que as intervenções do tipo erradicação incorporassem
uma justificativa que, nos marcos desta elaboração, buscaria se sobrepujar a qualquer crítica.
Assim como em relação ao “risco”, não se poderia ser contra algo que tão somente procuraria
melhorar as condições de vida das pessoas, especialmente as mais pobres, e modernizar a
cidade, cuja concretização se devia a realização destes Jogos.
Segundo alguns autores (Vainer, 2011; Bienenstein, 2011), a constituição da “cidade
olímpica” se daria num plano de continuidade, cuja gênese poderia ser localizada no primeiro
governo do ex-prefeito César Maia (1993-1996). Ainda de acordo com estes autores, a partir
daquele período ter-se-ia configurado uma nova forma de gestão e planejamento da cidade,
sustentada por uma coalizão de poder que, apesar dos dissensos ao longo do tempo, teria
permanecido. Tal forma distinta de governar o urbano se daria nos marcos das transformações
impostas pelo neoliberalismo, que teriam implicado não somente em mudanças globais na
economia e no Estado, mas também à nível local, que deveria se ajustar aos novos ditames.
Além disso, para os autores, essa nova forma de gestão do urbano seria abalizada pela
superação de um vazio de projetos que marcava a configuração política do Rio de Janeiro até
esse momento.
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Esta reconfiguração, na elaboração dos autores citados acima, dar-se-ia a partir de uma
variação da concepção neoliberal a nível local: o planejamento estratégico. Este surgiria em
substituição ao planejamento moderno, marcado pela forte intervenção do Estado no
território, e seria caracterizado por importar as práticas e técnicas oriundas do planejamento
empresarial. Isto se daria, pois, no período da mundialização do capital e da financeirização
da economia, as cidades estariam submetidas às mesmas condições que as empresas e
deveriam se reconverter para enfrentar os mesmos desafios apresentados àquelas. Neste
sentido, emerge a questão da competitividade, característica marcante da formulação
neoliberal, que seria transposta para a realidade das cidades. Segundo Vainer (2007), a nova
questão urbana se definiria justamente a partir da competitividade urbana. Inserida num
ambiente de rivalidade entre cidades, as cidades se reconverteriam em empresas e desta forma
deveriam ser conduzidas (Sanchez, 2001, 2003; Vainer, 2007, 2011).
Como afirma Bienenstein (2011), nesse contexto, no qual a cidade se configura como
uma mercadoria a ser vendida num mercado mundial de cidades altamente competitivo, a
nova gestão do urbano deveria elaborar um conjunto de programas e projetos que buscassem
inserir, de forma competitiva, a urbe no mercado mundial de cidades. No caso do Rio de
Janeiro, isso já poderia ser observado ainda durante o governo César Maia, com projetos,
entre outros, como o Rio Cidade, o Favela-Bairro, a tentativa de instalar uma filial do Museu
Guggenheim, e as tentativas não exitosas de sediar as Olimpíadas de 2004 e 2012, e a
realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Tais projetos seriam justificados por discursos
que apontariam, por um lado, para a inserção da cidade nesta arena de competição
internacional entre cidades e, por outro, como uma “oportunidade” voltada para incentivar
processos de desenvolvimento e modernização internos (Bienenstein, 2011; Novais et alli.,
2007). Esse último aspecto seria algo marcante nas discussões realizadas pela literatura que
aborda a questão do “empresariamento urbano” (Harvey, 1996), visto que seria a partir da
reconversão da gestão urbana via planejamento estratégico e da elaboração de grandes
projetos urbanísticos que se poderia superar e oferecer soluções aos problemas das cidades no
mundo contemporâneo.
Gostaria de ressaltar ainda duas formulações associadas à esta nova gestão das
cidades, marcadas pela passagem da cidade para a cidade-empresa (ou mercadoria): o
sentimento de crise e o aproveitamento da oportunidade. Em diversas análises (Bienenstein,
2011; Novais et alli., 2007; Vainer, 2011, 2007; Sanchez, 2001), os projetos e programas, no
caso aqui em tela, os megaeventos esportivos, por um lado, seriam apropriados e justificados
a partir de um constante acionamento de uma situação de crise pela qual estariam passando as
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cidades. Por outro, como já afirmado, como decorrência desta situação, os megaeventos
emergiriam como uma (a) oportunidade para superar tal situação. Em decorrência disto, em
função do fato de que os megaventos expressariam a possibilidade de superar um estado de
letargia e abandono e, por isso mesmo, favorecer a modernização da cidade, as críticas
possivelmente existentes seriam interpretadas como um impedimento a tal realização.
Embora concorde com parte da elaboração acima mencionada acerca da articulação
entre cidades e megaeventos esportivos (vistos a partir de noções como a do planejamento
estratégico e do empresariamento urbano), e mesmo recupere aspectos da reflexão ali
presentes, buscarei discutir os processos analisados nesta tese num sentido inverso ao
apresentado nestas abordagens críticas. Isso significa dizer que levarei em consideração as
consequências concretas no fluxo das experiências das pessoas, de carne e osso, que
constituem e estruturam os fios da tessitura urbana em sua configuração contemporânea,
portanto, desde baixo. Se há uma reconfiguração do urbano como apontado naquelas
abordagens que se articula a partir da crítica à cidade transformada em empresa ou em
mercadoria, esta será observada a partir de outro ponto de vista e a partir de outra unidade de
análise, talvez mais modesta no escopo, mas importante para entender os encadeamentos
práticos, estabelecidos no mundo vivido das pessoas, que formam e conformam a linguagem
que permitiu reatualizar a remoção como forma específica do Estado lidar com as favelas.
Em vez de pensar a “cidade mercadoria”, a “cidade global”, o “markenting urbano”
como apenas construções ideológicas gerais manipuladas pelas elites, como novo suporte do
capitalismo financeirizado, perceber como, nas práticas cotidianas, nas quais os agentes
públicos fazem parte, estas referências são elaboradas como um conjunto normativo e moral
que os orienta (no caso ora em análise, formulando o repertório da remoção) e lhes oferecem a
medida moral que os permitem atualizar mecanismos de controle da circulação de
determinados segmentos sociais no espaço urbano.
Seria nesse sentido que apreenderei a mobilização do termo “legado” e sua
especificidade na conjuntura atual, especialmente no que se refere a sua articulação a outros
elementos (a “desordem urbana” e ao “risco”) que configurariam a emergência da remoção de
favelas. Se levarmos em consideração este aspecto da questão urbana, não seria possível,
portanto, afirmar que as intervenções atuais do Estado no espaço da cidade se dariam num
plano de continuidade, cuja origem se localizaria, como afirmado, no primeiro governo do exprefeito César Maia (1993-1996). Em relação às favelas, o foco da análise aqui realizada,
além do escopo da intervenção ter se ampliado consideravelmente (e certamente os
megaeventos colaboram para isso), uma nova linguagem emergiria para colocar em questão o
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que se passaria chamar de “pensamento dominante” sobre as favelas que, neste caso
especifico, referir-se-ia ao “tabu” da remoção.
Posto isto, passarei a descrição de como vem se configurando a justificativa do
“legado” e de como se estruturaria um de seus desdobramentos: o programa Morar Carioca,
importante aqui para compreender a localização das favelas no debate que define o conflito
urbano atualmente.
Um dos primeiros aspectos que conformam a justificativa do “legado” se articula a
partir da metáfora do “abandono”, retomando, em parte, o que já se encontrava presente
quando da referência à “desordem urbana”. Esta metáfora resumiria duas dimensões
importantes na configuração deste momento, quando a realização dos Jogos Olímpicos se
apresentaria como constituinte do quadro de referência que faria reatualizar as práticas e
discursos da remoção. A “metáfora do abandono”, na formulação da justificativa do “legado”,
poderia ser compreendida como o seu primeiro elemento constitutivo, na medida em que, tal
como ocorreu com a questão da “desordem urbana” e se articulando a esta, opera-se um
deslocamento simbólico que cria uma sequência causal que teria levado à cidade ao abandono
que a atual administração encontrou e justificaria as intervenções na dimensão observada.
A “metáfora do abandono” se caracterizaria por uma construção narrativa que
apontaria para um passado de glórias e prestígio que teriam marcado o desenvolvimento da
cidade do Rio de Janeiro até um certo período, cuja imagem típica seria aquela resumida na
expressão internacionalmente conhecida “Rio: Cidade Maravilhosa”. Esta construção,
elaborada para oferecer a medida de entendimento dos acontecimentos e intervenções que
hoje tomam forma na cidade, seria elaborada a partir de uma postura cuja pretensão seria
assumir a responsabilidade por recuperar este passado idílico, que teria se perdido ao longo
dos anos, o que teria provocado o “abandono” (e também gerado a desordem):

a gente tem uma cota de responsabilidade, eu não vi o Rio Cidade Maravilhosa
contada pelos meus pais, eu não vivi isso, eu vivi numa cidade que se desencontrou,
numa cidade que se perdeu desde quando deixou de ser a capital, desde que foi
atropelada pela fusão, nessa época eu estava nascendo91.

Esta situação, portanto, teria feito com o que o Rio “se perdesse”, como seria definido
pelos atores envolvidos nesta construção narrativa justificadora das intervenções atualmente
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em curso na cidade. À medida que o Rio de Janeiro “se perdia”, consequências negativas se
avolumariam ao longo dos anos, fazendo com que a cidade, nas palavras do mesmo secretário
citado acima, “passasse a ser a caixa de ressonância negativa do país”92. Dois acontecimentos
principais expressariam essa passagem do Rio-Cidade Maravilhosa para o Rio-Cidade
Abandonada: a “favelização” e a expansão da “violência”.
Não detalharei novamente estes dois processos, já suficientemente discutidos
anteriormente, mas gostaria de ressaltar que a combinação dos dois (vistos como,
simultaneamente, causa e consequência um do outro) teria levado a situação de “abandono”
encontrada pelos gestores atuais: “eu me criei vendo o Rio se degradando, se favelizando, a
violência explodindo, sem oportunidades”93. Mais uma vez, no mesmo movimento que aponta
esse cenário de desolação, reafirma-se a imagem de que, agora, haveria um grupo que
assumiria responsabilidades para interromper o processo de abandono e degradação, cujo
objetivo central seria “deixar um legado” para o futuro: “e eu acho que nós temos uma grande
responsabilidade, por nossos filhos, pras próximas gerações, de deixar um legado para essa
cidade, que se seja um legado de uma cidade que se reencontra, que gera oportunidades, para
se viver, para trabalhar”.
Este cenário de desolação e abandono, ocorrido a partir da passagem histórica acima
referida (que também pode ser localizada, assim como no caso da “desordem urbana”, com o
governo Leonel Brizola na década de 1980), teria produzido um triplo esvaziamento na
cidade: de econômico, de oportunidades e, principalmente, da sua imagem (ou autoimagem).
Neste sentido, a cidade “herdada” se definiria por sua incapacidade de enfrentar os desafios
contemporâneos, que não teria capacidade de gerar e implementar projetos e apenas ficaria se
referindo ao que foi, praticamente parada no tempo: “herdamos uma cidade com autoestima
no chão, exemplo de vergonha no que se trata de políticas públicas, uma cidade desacreditada,
incapaz de olhar para frente, sem perspectivas de futuro e se lamuriando do que foi no
passado”94.
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Este ciclo vicioso precisaria ser rompido. Seria necessário “deixar de se lamuriar” com
o que se deixou de ser e “olhar para a frente”, e esta ruptura estaria ocorrendo exatamente
agora:

Aí você tem uma troca geracional política no Rio de Janeiro. Hoje o Rio tem uma
visão de que deve parar de lamuriar com aquilo que fomos no passado, capital da
República, fundiu, não devia ter fundido, graças a deus Brasília é a capital do país,
graças a Deus que somos a capital do estado do Rio, o que a gente tem que olhar é
para frente95

E esta ruptura em relação ao estado de letargia descrito pela “metáfora do abandono”
teria sua expressão no atual governo, mas que apenas se efetivaria com o que o próprio
prefeito definiu como o “ativo Olimpíadas”. Antes de prosseguir, gostaria de afirmar que o
“ativo” ao qual se refere o prefeito admitiria uma reformulação considerável no interior do
quadro de referência então em curso de elaboração, na medida em que sua operação prática
permitiria uma intervenção nos usos e fluxos da cidade que, mesmo tendo sido já esboçada
pelo governo anterior, não havia sido levado adiante, justamente por não ter existido uma
configuração favorável e este “ativo” tão importante para autorizar as ações na magnitude
com que ocorrem.
Além disso, cabe mencionar outro aspecto relevante na conformação desta formulação
da justificativa do “legado”: uma nova correlação de forças políticas expressa na declaração
“articulação dos três níveis de governo”, teria permitido e autorizado as intervenções em
curso. O estado de “abandono” também seria caracterizado pela desarticulação entre os níveis
de governo que, ao permanecerem isolados, teriam contribuído para o esvaziamento ao qual
me referi acima: “os governos vão mal, a população perde, se vão bem, a população se
desenvolve”96. Nesta elaboração, a ruptura em curso seria caracterizada por uma articulação
política que, ao fazer um deslocamento interpretativo em direção ao passado e identificar
como uma das causas do “abandono” justamente as “brigas” entre prefeito, governador e
presidente, estaria favorecendo esse “reencontro do Rio consigo mesmo”: “a gente jamais teve
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uma convergência tão grande entre as esferas do governo. O entendimento não precisa ser
financeiro, mas de favorecimento por parte do governo federal”97.
As transformações pelas quais a cidade vêm passando nos últimos anos teria sido
possível em função desta articulação, tratada como uma novidade no cenário político local.
Mais uma vez, reforça-se a tese de que se busca romper com uma lógica que vigoraria até
então, cujas consequências seriam o abandono e a desordem. Estas, assim como já presente
nas formulações em torno da “desordem urbana”, teriam sua origem nos “políticos”, no caso,
nos prefeitos, que não tinham por objetivo “defender os interesses do Rio”, mas apenas
aqueles que apenas diziam respeito a si próprios. A falta de “parceria” entre os entes da
federação teria prejudicado a cidade e a lançado num espiral sem fim de desamparo e
descrédito. Desta vez, ao contrário, procurar-se-ia superar esta lógica:

Sou prefeito do Rio, estou aqui para cuidar dos cariocas. E para mim, carioca é
quem ama esta cidade. Não perco tempo brigando. A cidade já viveu muito tempo
cheia de conflitos, com prefeito xingando governador, xingando presidente... Eu não
penso igual ao Cabral, ele não pensa igual a mim. Eu não penso igual a Dilma em
tudo, ela não pensa tudo igual a mim. Mas a gente busca estabelecer consensos na
hora de governar a cidade. Desavenças que surgem entre a gente são resolvidas e
buscamos sempre melhorias. Por isso, a cidade está avançando. Esta parceria é
muito importante. Voltar aos tempos de conflitos e brigas não dá. Trinta anos neste
clima fez muito mal para a cidade98

Uma das consequências desta articulação política seria justamente a “conquista” dos
Jogos Olímpicos de 2016, resultado da campanha elaborada e encabeçada pelos três níveis de
governo:

Pela primeira vez na história da nossa cidade temos um prefeito, um governador e
um presidente (em breve, uma presidenta) que não apenas dialogam como se
entendem e trabalham juntos no projeto de devolver a importância que o Rio já teve
um dia no cenário nacional. Foi assim que conquistamos as Olimpíadas e estamos
obtendo outras conquistas para o carioca99

Nesta conjuntura, a realização dos Jogos Olímpicos se descortinaria na elaboração
normativa em curso como uma “oportunidade” que não poderia ser desperdiçada, pois, se
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assim o for, voltar-se-ia à mesma lógica que teria feito com que a cidade fosse lançada na
espiral de abandono e desordem que a caracterizaria atualmente: “Olimpíada significa uma
oportunidade de uma senhora transformação de uma cidade”100. Buscar-se-ia constituir um
contexto legitimador para as intervenções urbanas que vêm alterando usos e fluxos do espaço
a partir da consideração de que esta “oportunidade” seria “única” para que a cidade, lida e
vista de uma maneira homogeneizadora, e estando em uma situação de crise insuportável,
deveria aproveitar:

A gente encontrou nosso caminho. Então olimpíada é catalisador, não é uma
solução, não é uma panaceia, mas, se bem aproveitado, ele vai trazer uma energia
muito positiva e uma capacidade transformação permanente para a cidade. Chance
de uma vez na vida. E o Rio tem essa chance101.

E essa “oportunidade” seria empunhada pelos operadores do quadro de referência em
construção, cujo um dos elementos constitutivos aqui em análise seria o “legado” dos Jogos
Olímpicos. Em diversas situações em que fosse inquirido publicamente acerca de ações da
administração pública em relação a diversos âmbitos da realidade da cidade, seria acionado a
justificativa do “legado” que tais intervenções deixariam para os seus moradores. Não haveria
nenhum investimento público que não fosse incluído e explicado como uma consequência da
“conquista” das Olimpíadas:

Então, eu conto com esse fantástico ativo. Além de eu trabalhar muito, conhecer
bem minha cidade e dei sorte: ganhei as Olimpíadas. Então isso é um instrumento
que a gente usa o tempo todo para trazer as coisas. É um diferencial enorme você
sediar, ter a oportunidade de sediar um evento como as Olimpíadas102.

Esta “oportunidade”, que produziu esse “diferencial enorme”, transfigurar-se-ia no
“legado” que já seria observável no espaço da cidade, o que seria possível perceber na
revitalização de espaços anteriormente considerados degradados, como a que vem sendo
realizada na área portuária da cidade, e através das obras viárias cujo resultado seria ligar e
alterar usos de certas áreas da cidade, como a ampliação da Avenida das Américas e a
abertura do túnel da Grota Funda (com o chamado corredor “Transoeste”), que literalmente
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abriria caminho para uma área considerada como a nova fronteira de expansão da cidade, por
apresentar consideráveis extensões territoriais pouco ocupadas.
Nesta elaboração, seria importante ressaltar que o “legado” ao qual se referem os
atores que a mobilizam se desdobraria em duas dimensões: a primeira seria relacionada ao
“legado físico” e a segunda ao “legado da autoestima” ou da imagem da cidade. O “legado
físico” se referiria propriamente as intervenções levadas a cabo pela administração pública no
espaço urbano, como ressaltado acima. O “legado da autoestima” expressaria que, em função
da realização das Olimpíadas e, como consequência do “legado físico”, um novo momento
teria se aberto para a cidade, rompendo com o estado anterior de abandono e situando-a num
círculo virtuoso aberto atualmente: “você têm um legado físico, tangível, renovação da Zona
Portuária, e você tem o intangível, que é a mudança da imagem da cidade”103.
Revitalizar, aqui, portanto, não significaria apenas recuperar apenas áreas
urbanisticamente problemáticas, mas também fazer com que se modifique moralmente a
forma como a cidade é apropriada e percebida coletivamente. Neste sentido, essa elaboração
afastaria quaisquer críticas relacionadas ao fato de as intervenções em curso poderiam
expressar interesses particulares (leia-se empresariais), como aquelas apresentadas, inclusive,
nas abordagens acima mencionadas. Segundo estas, a nova gestão urbana, marcada pelo
“empresariamento urbano” teria rompido com a separação rígida entre público e privado e
trazido para o interior do primeiro a lógica do mercado. Neste sentido, a cidade seria lançada
no fluxo da competição econômica internacional, transformando-se em um agente econômico
necessário para sua consolidação.
Os investimentos em determinadas intervenções urbanas, como as obras viárias,
respeitariam tão somente os “interesses da cidade”, e seriam interpretados como benefícios
para o conjunto da população. A fase dos “interesses particulares”, aqui entendida como
associada a administrações anteriores, que teriam aprofundado o estado de abandono da
cidade, seria superada em favor dos seus moradores. Nesta elaboração, as Olimpíadas seriam,
como apontado em uma situação anterior, um “ativo” importante para que se pudesse trazer
todos os benefícios necessários:

Quando você faz um investimento num BRT, isso é pra cidade. É o que to dizendo:
meu foco o tempo todo é na questão do legado pra cidade. Esses benefícios todos,

_______________________________________________
103

Idem.

125

são benefícios que não são para os jogos, são benefícios que ficam para a população.
Quando se fala em investimento em transporte, melhora a vida das pessoas, quando
você fala em revitalizar a zona portuária, você muda a lógica de degradação do
Centro do Rio de Janeiro. Você usa a Olimpíada para trazer beneficio para sua
cidade104.

Um dos “legados” mais importantes apresentados como decorrência da realização
destes megaventos seria o programa “Morar Carioca”, lançado em julho de 2010, e que está
incluído no “Plano de Legado Urbano e Social dos Jogos Olímpicos de 2016”. O programa
integra também o Plano Municipal de Integração de Assentamentos Precários Informais, que é
conduzido pela Secretaria Municipal de Habitação, e cujo principal objetivo seria o de
urbanizar todas as favelas da cidade até o ano de 2020, com recursos da ordem de R$ 8
bilhões. Estes recursos são provenientes de três fontes distintas: do Governo Federal, da
própria prefeitura e também do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que já
havia financiado o programa anterior e similar a este, o Favela-Bairro, implementado a partir
de 1994.
Interessante observar que, embora o Morar Carioca seja apresentado como um dos
“legados” dos Jogos Olímpicos, sua formulação já aparecia no início do atual governo. Em
2009, a prefeitura havia informado que estava realizando contatos com o BID para obter
recursos para o que ainda naquele período era chamado de “Favela-Bairro 3”, que daria
continuidade às intervenções em curso há mais de uma década. Entretanto, como já
assinalado, o referido programa apenas seria lançado mais de um ano após esse anúncio e
num contexto específico marcado pelo debate em torno das consequências das “chuvas de
abril” e no âmbito da preparação da cidade para a realização das Olimpíadas. Como também
ressaltado anteriormente, a partir da escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede deste
megaevento, todas as intervenções da administração pública na cidade seriam traduzidas
como decorrendo, como um “legado”, da realização dos Jogos. No âmbito urbano e social,
como o relacionado à questão habitacional, as ações comporiam o Plano de Legado Urbano e
Social, que faria parte, segundo a prefeitura, dos compromissos que a “cidade” havia
estabelecido com o Comitê Olímpico Internacional quando de sua candidatura.
A realização do programa retoma, em parte, as justificativas e formas de intervenção
presentes quando da criação e implementação do Favela-Bairro. Um dos principais
argumentos que articularia a condução desta intervenção seria o de “integrar” as favelas ao
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conjunto do tecido urbano, atualizando a compreensão de que esta forma não pertenceria à
cidade, estando à parte. As obras permitiriam, assim como afirmado em relação ao FavelaBairro, aproximar áreas consideradas degradadas e avessas às normas urbanísticas à cidade
“formal”. Entretanto, em muitos aspectos, o Morar Carioca se diferencia do seu antecessor,
especialmente no que se refere ao seu escopo, bem como no tipo de intervenção que pretende
realizar nestes territórios.
Assim como o Favela-Bairro, o Morar Carioca incluiria, em suas intervenções, a
urbanização e instalação de infraestrutura, como a ampliação de redes de água e esgoto,
abertura de vias, equipamentos de lazer e educação. Entretanto, incluiria também algo pouco
presente no programa anterior: um sistema de controle e ordenamento da ocupação e uso do
solo, através dos Postos de Orientação Urbanística e Social (POUSOs). Seria possível
perceber que o programa retoma uma leitura sobre as favelas, como já apontado na discussão
acerca da “desordem urbana”, em que estas seriam compreendidas como sendo uma forma
urbanisticamente desajustada ao que se conceberia ser uma cidade organizada e racionalmente
planejada. Tal configuração se encontraria presente na afirmação de que as normas da cidade
deveriam valer para estes territórios, o que até então não ocorreria, mais uma vez atualizando
uma oposição que localiza as favelas como o “outro” da cidade, contrário às suas normas e
regras que organizariam o restante do tecido urbano:

O Morar Carioca não é só fazer obras. É um projeto que, acima de tudo, vai integrar
as comunidades à cidade. Ele também envolve a conservação e manutenção daquilo
que está sendo feito e irá definir parâmetros urbanísticos como acontece em
qualquer lugar do Rio. Vamos fazer com que as regras da cidade passem a valer,
além de implementar um sistema de monitoramento e controle de expansão105.

Para “fazer valer” estas normas, tal como ocorre no “asfalto”, além da criação de
normas urbanísticas específicas para as favelas, definindo limites para a construção de novas
edificações e aumento das já existentes, a Secretaria Especial de Ordem Pública (SEOP)
ficaria responsável pela fiscalização de possíveis irregularidades que pudessem a partir de
agora ocorrer, controlando o crescimento local e realizando demolições quando assim fossem
consideradas necessárias:
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Declaração do prefeito Eduardo Paes por ocasião do lançamento das primeiras obras do Morar Carioca em
agosto de 2010.
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Teremos a base de dados do IPP. Também esperamos ser acionados pelos técnicos da
prefeitura, que passarão a atuar mais intensamente nas comunidades, seja um
funcionário da Rioluz para trocar lâmpada ou um servidor da Secretaria Municipal
de Urbanismo. Mas também vamos fazer nossas rondas e, se constatarmos
irregularidades, acionaremos as outras secretarias para efetuar demolições106.

Os aspectos mais rígidos e coercitivos presente na formulação do programa Morar
Carioca, presentes na inclusão de regras mais severas para construção, na elaboração de
legislação específica que buscaria controlar o crescimento e na garantia de maior repressão ao
que se considerariam irregularidades, seriam complementados por dois elementos
importantes, que comporiam a maneira específica como as favelas atualmente estariam sendo
enquadradas moralmente: o “desadensamento” e os “reassentamentos”. Ou seja,
diferentemente do programa Favela-Bairro, em que as intervenções se centrariam basicamente
na recomposição ou criação de infraestrutura básica local, o Morar Carioca vem atuando na
própria forma das favelas, alterando-lhe a sua geografia. Neste sentido, traduzindo como um
“legado” dos Jogos Olímpicos, o programa incorporaria as ações de erradicação em curso
desde o início de 2010, justificados à época em função da tragédia provocada pelas “chuvas
de abril”.
A escala aumentaria consideravelmente em relação ao que fora o Favela-Bairro, tanto
no que se refere à quantidade de favelas a serem atendidas, como também no tipo de
intervenção que se buscaria levar adiante, incorporando, como afirmado, a possibilidade de
erradicação, seja através do que se passou chamar de “desadensamento” ou pela via do
“reassentamento de áreas de risco”. O Morar Carioca elencaria um conjunto de 123 favelas
(aproximadamente 13 mil famílias) a serem completamente removidas até o final de 2012,
objetivo que, como já mencionado, havia sido definido no final de 2009, embora este número
viesse a se alterar com o levantamento feito após as “chuvas de abril”, que apontaria um
número perto de 18 mil famílias a serem realocadas.
A discussão sobre o “desadensamento”, fazendo aumentar o vocabulário acerca das
possibilidades de intervenção sobre as favelas, já havia sido iniciada há algum tempo antes. O
programa Morar Carioca incluiria esse debate, tornando-o como um dos sentidos principais de
sua intervenção:
O Morar Carioca aproveita diversas experiências das últimas décadas, seus erros,
acertos e desvios de rumo, buscando ampliá-las, no objetivo da superação plena
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desse enorme desafio de integração social e urbanística... A reflexão por certa
incluirá o tema das moradias precárias e do adensamento exagerado, onde há danos
sanitários e ambientais. O desadensamento implicará a construção de novas
moradias107

O programa poderia ser compreendido aqui como expressando uma das dimensões da
transformação na maneira de enquadrar moralmente as favelas que vêm se configurando
atualmente, já que, a partir da análise do que fora interpretado como “deficiências” do FavelaBairro (como não ter impedido o crescimento verificado nos anos 1990), acabaria permitindo
a inclusão da possibilidade da erradicação, algo que o debate do início dos anos 1990 havia
afastado, mas que, como afirmado pelo secretário de urbanismo na ocasião do lançamento do
novo Plano Diretor (como já abordado), atualmente não seria mais possível entender como
sendo uma medida autoritária
A mudança de escala apresentada pelo programa pode ser compreendida também
como se situando, por um lado, no contexto específico do atual período de crescimento
econômico do país, que vem ocorrendo nos últimos anos e, por outro, principalmente no da
realização dos Jogos Olímpicos de 2016. Diferentemente do que ocorrera com o FavelaBairro, que contaria basicamente com recursos do BID, desta vez, além destes, e com uma
menor restrição orçamentária em função do ajuste estrutural que se impôs fortemente nos anos
1990, haveria um grande aporte proveniente do governo federal. Além destes recursos
financeiros diretos, haveria a contribuição também através da existência do programa federal
de habitação Minha Casa, Minha Vida, que seria largamente utilizado pela prefeitura do Rio
de Janeiro para levar a cabo as propostas de “desadensamento” e “reassentamento”,
articulando-se de maneira decisiva às intervenções em curso no município em relação às
favelas no que se refere à possibilidade de reincorporação da via da erradicação como forma
de o Estado atuar nestes territórios, marcando a passagem definitiva no enquadramento moral
destas localidades.
O objetivo seria atuar em grande escala, mas com a ressalva de que isso apenas
ocorreria em favelas “passíveis de urbanização”. As que não fossem “passíveis de
urbanização”, isto é, consideradas como estando em áreas de risco, seriam realocadas a partir
justamente do programa Minha Casa, Minha Vida, através da construção de conjuntos
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15 de outubro de 2010.

129

habitacionais, que frequentemente têm sido construídos na Zona Oeste da cidade108. Se
anteriormente as intervenções buscavam somente impactar o mínimo possível no território
ocupado, preservando inclusive as construções realizadas pelos próprios moradores, desta vez
se buscaria alterar a morfologia local, principalmente através de obras viárias de maior porte,
alargando vias que implicariam em realocação de um número considerável de pessoas, assim
como na construção de equipamentos de transporte como teleféricos e planos inclinados, além
de intervir nas próprias construções, ambas as iniciativas justificadas a partir do argumento de
que seriam intervenções que buscariam melhorar as condições de vida local.
Seria justamente a partir do argumento do “legado” que se desdobraria o que acima
mencionei como constituindo uma ambiguidade em relação às práticas de erradicação de
favelas que então já demonstravam suas consequências concretas no reordenamento do espaço
urbano em curso. Além do mais, a ambiguidade presente na construção narrativa justificadora
das intervenções levadas a cabo pela administração municipal se configuraria a partir das
críticas que lhes seriam destinadas desde os atores que estavam envolvidos diretamente nas
situações de remoção, como os moradores e alguns coletivos, bem como daquelas originadas
de instituições públicas locais, como setores do Ministério Público e da Defensoria Pública, e
de instituições internacionais, como a Anistia Internacional, a Organização das Nações Unidas
e mesmo alguns meios de comunicação.
O conteúdo de sentido desta ambiguidade pode ser compreendido a partir de dois
argumentos principais recorrentemente acionados: por um lado, em relação às intervenções
urbanísticas que implicassem na remoção de alguma favela, embora estas pudessem
representar algum tipo de transtorno para os realocados, este seria imediatamente situado
numa escala na qual um dos extremos expressaria os “interesses particulares” de um dado
grupo e, no outro, pelo “interesse público”. Ou seja, de um lado estariam os moradores das
favelas em processo de remoção, que defenderiam os seus interesses particulares a
permanecer em um dado local e, de outro, a administração pública que, enquanto
corporificação do interesse do conjunto dos moradores da cidade, apenas estaria garantindo
que este se efetivasse, como seria possível perceber em relação às obras voltadas à ampliação
ou construção de novas vias na cidade: “Qualquer processo de reassentamento é complicado,
porque, a priori, ninguém gosta de sair de onde mora. Mas para fazer corredores expressos,
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para fazer melhorias que vão beneficiar centenas de milhares de habitantes, algumas famílias
precisam ser deslocadas”109.
Por outro lado, reincorpora-se o argumento da necessidade das remoções naquelas
localidades situadas em áreas classificadas oficialmente como de “risco” ou “não passíveis de
urbanização”. Neste caso, as realocações, incorporadas pelo programa Morar Carioca,
ocorreriam em função do fato de que alternativas anteriormente aventadas para garantir a
permanência em determinados locais seriam descartadas por estes não permitirem a
possibilidade de urbanização. A ambiguidade se expressaria aqui a partir da elaboração
argumentativa de um impasse, cuja resolução seria responsável pela administração pública,
agora retomando sua capacidade de intervenção, outrora ignorada ou simplesmente
abandonada, de acordo com esta construção normativa: “não quer dizer que todas as famílias
em áreas de alto risco serão reassentadas. Isso somente acontecerá onde não tivermos mais
recurso”110.
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Parte II

3

PRÁTICAS REMOCIONISTAS: QUANDO AS MARGENS E O ESTADO SE
COPRODUZEM NOS INTERVALOS DO COTIDIANO

A favela vai abaixo
Minha cabocla, a Favela vai abaixo
Quanta saudade tu terás deste torrão
Da casinha pequenina de madeira
que nos enche de carinho o coração
Que saudades ao nos lembrarmos das promessas
que fizemos constantemente na capela
Pra que Deus nunca deixe de olhar
por nós da malandragem e pelo morro da Favela
Vê agora a ingratidão da humanidade
O poder da flor sumítica, amarela
quem sem brilho vive pela cidade
impondo o desabrigo ao nosso povo da Favela
Minha cabocla, a Favela vai abaixo
Ajunta os troço, vamo embora pro Bangú
Buraco Quente, adeus pra sempre meu Buraco
Eu só te esqueço no buraco do Caju
Isto deve ser despeito dessa gente
porque o samba não se passa para ela
Porque lá o luar é diferente
Não é como o luar que se vê desta Favela
No Estácio, Querosene ou no Salgueiro
meu mulato não te espero na janela
Vou morar na Cidade Nova
pra voltar meu coração para o morro da Favela
Sinhô - 1927

Neste capítulo buscarei analisar como se desdobraria a configuração exposta na seção
anterior, isto é, as consequências vivenciadas pelos moradores de favelas a partir dos
inúmeros contatos com agentes estatais nas situações que defini como “práticas
remocionistas”. Durante o trabalho de campo pude observar como os procedimentos estatais
se diversificavam e se atualizavam ao longo das interações estabelecidas entre os agentes
públicos e os moradores de favelas em situação de remoção. Do mesmo modo, seria possível
afirmar que o encadeamento das sequências de situações como estas constituía certo padrão
de ação, configurando modos típicos destas interações se organizarem e se reproduzirem. A

132

descrição e análise dos elementos constituintes deste padrão apontariam para a conformação
empiricamente observável de formas de gestão estatal destas populações. No período
compreendido pela pesquisa por mim realizada, observei diversas situações nas quais o
Estado experimentou tecnologias diferentes para lidar com os moradores de favelas quando
pretendia removê-las.
Um dos aspectos mais importantes que posso adiantar na análise aqui feita seria o fato
de que os procedimentos mobilizados pelas diferentes agências estatais nestas situações, cuja
utilização se definia contingencialmente, embora estabilizados ao longo do tempo em certo
padrão, apontariam para uma redefinição constante da lei, isto é, de como esta seria
colonizada por outras formas de regulação (Das e Poole, 2004), sempre informais, e de como
a atuação do Estado nestas localidades apenas poderia ser compreendida como se efetivando
nos interstícios entre o legal e o extralegal, entre o quadro de referência legal e os modos
práticos e situados de operação da lei.

3.1

A remoção vivenciada como rompimento do fluxo regular da vida

O primeiro elemento mais geral que gostaria de destacar destas situações e que me
parece fundamental para entender as práticas que lhes são subjacentes seria o fato de que tais
momentos seriam experienciados pelos moradores de favelas em situação de remoção como
uma interrupção do fluxo regular de suas rotinas de vida. A vida levada até então, seguindo o
roteiro de todos os dias, passaria por uma transformação considerável, sendo lançada em uma
nova direção, não desejada ou escolhida, mas imposta desde o exterior. Tal configuração seria
muito bem resumida por uma moradora de uma favela cujo processo de remoção se iniciou
em 2010 em função da alegação de que as moradias estariam localizadas em uma área de
risco: “Eu não fui levar problema para a prefeitura. A prefeitura que trouxe um problema para
mim”.
Esta afirmação sintetiza a experiência de muitas pessoas que vivenciaram situações de
remoção atualmente no Rio de Janeiro. A moradora em questão, em diversas ocasiões em que
fora instada a explicar a sua condição repetiria tal afirmação. Esta repetição pode ser
compreendida como a expressão do estado de ansiedade e tensão geradas pela reviravolta
causada por uma ação que lhe fugia ao controle e em relação a qual o conhecimento prático
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disponível que lhe permitia, até então, descrever e intervir para gerir seus problemas
cotidianos, não lhe era suficiente para lidar com esta nova realidade.
Estas experiências de ruptura alterariam sobremaneira as rotinas de vida dos
moradores das favelas em situação de remoção, fazendo com que se transformasse parte
significativa de seus trajetos e percursos cotidianos, além de ficarem expostos à dinâmicas
que anteriormente lhes eram ou desconhecidas ou que não figuravam em seu horizonte de
expectativas. Embora em relação a algumas localidades circulasse a notícia de uma possível
realocação, como no caso das favelas situadas ao longo da Avenida das Américas, no bairro
do Recreio dos Bandeirantes (Zona Oeste da cidade) removidas entre 2010 e 2011, mesmo
nestas a concretização do processo de remoção seria vivenciada como uma interrupção
inesperada de suas rotinas de vida. Nestes casos, embora houvesse um anúncio ou uma
intenção anterior, seja por parte da administração pública, ou por iniciativa, através da via
judicial, de empresas privadas com empreendimentos próximos à estas localidades, a sua não
concretização acabaria por favorecer a formação de uma maior confiança na possibilidade de
permanência, ao mesmo tempo em que afastava o temor de ser retirado. Isso ficaria visível no
próprio investimento na expansão e melhoria das habitações, realizados ao longo do tempo e
destacado por inúmeros moradores durante as situações de realocação.
Este

processo

de

incremento

habitacional,

descrito

anteriormente

como

“consolidação” das favelas, acabaria por produzir ao longo do tempo uma sensação de
segurança da posse, mesmo que esta não fosse reconhecida pelos marcos legais então
vigentes. Embora o não enquadramento legal pudesse ter representado durante um extenso
período algo com o qual se deveria estar sempre preocupado em função das inúmeras e
maciças tentativas de remoção levadas a cabo pelo menos até os anos 1970, como se teve
oportunidade de explicitar, após esse período, contudo, seria possível afirmar que, em relação
a este aspecto de suas vidas (a permanência), alguma segurança havia sido obtida.
Nesta angulação, poder-se-ia considerar a noção de “segurança ontológica” formulada
por Giddens (1991), que seria definida como a crença que a maior parte dos indivíduos possui
na continuidade de sua auto-identidade, bem como na frequência dos ambientes de ação social
e material no qual se encontrariam circunscritos. Os moradores de favelas lograram
estabelecer esta espécie de segurança, apesar de uma difusa, porém não concretizada, até
então, intenção de retirá-los dos locais em que habitavam. Com o tempo, portanto, passariam
a dar como certa a permanência, estabilizando inclusive relações com vizinhos e outros tantos
atores presentes no entorno de suas moradias, bem como muito além destas, nos percursos e
interações que estabeleciam na cidade como um todo. Além do mais, seria importante
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destacar que as convenções sociais produzidas nas atividades ordinárias dos indivíduos seriam
reflexivamente monitoradas pelos próprios como sendo parte do “seguir em frente” (Giddens,
2002) nas variadas situações em que se encontram em suas vidas cotidianas. Seria justamente
este “seguir em frente” da vida cotidiana que seria posto em questão com a interrupção
provocada pelos processos de remoção.
Gostaria de ressaltar que, como afirmam Berger e Luckman (1974), a realidade da
vida cotidiana seria reconhecida como sendo “a” realidade e, neste sentido, não exigiria uma
maior preocupação, além daquela da sua presença basilar. Como apontam os autores, esta
realidade estaria simplesmente aí, e, embora cada indivíduo tenha a capacidade de duvidar a
respeito da realidade da vida cotidiana, ele seria instado a suspendê-la para poder vivenciar
suas rotinas. Tal como ressalta Schutz (2012 [1970]), os indivíduos aceitariam como sendo
algo inquestionável o mundo dos fatos no qual estão enredados. Apesar da possibilidade
existente de se duvidar acerca de muitas das experiências que nele ganham forma, ainda assim
haveria uma crença “na existência de algum mundo exterior, essa ´tese geral do ponto de vista
natural` irá subsistir, imperturbável” (2012:71).
Ainda segundo Schutz (ibid.), o que não seria questionado seria tratado como algo
“dado”, isto é, surgiria como aquilo em que eu e outros indivíduos interpretamos e
vivenciamos ordinariamente. Neste sentido, as circunstâncias de ação e as interações
estabelecidas com outros na vida cotidiana poderiam ser entendidas como sendo típicas, isto
é, no mesmo movimento em que reconheço este outro como um tipo, os encontros que
estabeleço com ele também se desdobram em situações que seriam típicas (Berger e
Luckman, 1974). Esta tipicidade é o que permitiria a normalização destas interações, isto é,
elas seriam vivenciadas como não-problemáticas e atualizadas a partir dos esquemas de
interpretação estabilizados em corpos específicos de conhecimento que seriam socialmente
produzidos e compartilhados, atuando sempre como uma referência à qual seria possível
recorrer para poder interpretar e gerir uma situação semelhante em outra ocasião.
Berger e Luckman (ibid.) apontam que os indivíduos vivem no mundo do senso
comum da vida ordinária providos de conjuntos específicos de conhecimento que seriam
partilhados entre eles. Estes conjuntos nada mais seriam aquilo que deveriam saber para os
seus fins pragmáticos, isto é, aqueles que dizem respeito à gestão de suas rotinas cotidianas de
vida. O significado desses conjuntos, em sua diversidade e hierarquização (há zonas de
relevância do mundo social que definem o que é mais apropriado a uma situação e não outra),
bem como o padrão de sua constituição, seriam apropriados pelos indivíduos como algo
natural (Schutz, 2012). Isso se daria desta forma, afirma Schutz, pelo fato de que foram ao
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longo do tempo testados e socialmente aprovados, o que acabaria por dispensar explicações
adicionais sobre sua realidade ou efetividade.
A maior parte destes corpos de conhecimento consistiria em “receitas” para responder
a questões de rotina. De maneira típica, não haveria muito interesse de ir além deste
conhecimento necessário para gerir pragmaticamente o cotidiano, já que este seria suficiente
para lhe oferecer uma solução (Berger e Luckman, 1974). Este corpo de conhecimento se
transfiguraria como um guia não questionado para a ação, presente na condução de inúmeras
situações que ocorrem frequentemente na vida social. Neste sentido, seria tratado como certo,
especialmente na ausência de alguma evidência que o colocasse em questão (Schutz, 2012).
Ainda segundo este autor, e tal como Berger e Luckman, seria um conhecimento com receitas
importantes para compreender o mundo social e lidar com os homens e as coisas com as quais
se deparam cotidianamente de forma a se conseguir os melhores resultados sem que, com
isso, se despenda uma grande quantidade de energia e esforço cognitivo, afastando-se,
portanto, de consequências não desejadas (op. cit.).
O estoque de conhecimento disponível seria capaz de fornecer esquemas tipificadores
(de interpretação e definição da situação) com os quais seria possível compreender e agir
durante as rotinas da vida ordinária (Berger e Luckman, 1974). Estes esquemas se
transfigurariam num atitude natural (Schutz, 2012) no sentido de que “sei que fazer” quando
se trata da relação que estabeleço com outros cotidianamente, bem como das inúmeras
situações em que tipicamente estarei inserido em minha vida diária (Berger e Luckman,
1974).
Esse “sei que fazer” expressa a padronização que ocorre à medida que situações
parecidas se repitam ao longo do tempo. O hábito estabelecido permitiria que a próxima
ocorrência de uma determinada ação, embora nunca se efetive da mesma maneira, realize-se
com um mínimo de esforço. Agir e pensar de maneira habitual pressuporia, segundo Schutz
(2012), que a vida social poderia ser compreendida como a continuação do que era antes, isto
é, de que os mesmos problemas possam ser resolvidos mobilizando os mesmos recursos que
até então foram utilizados, o que permitiria concluir que as experiências obtidas anteriormente
poderiam continuar servindo como uma maneira de conduzir as situações ulteriores. O hábito,
apontam Berger e Luckman (1974), tornaria completamente desnecessário que “cada situação
seja definida de novo, etapa por etapa. Uma grande multiplicidade de situações podem reunirse sob suas pré-definições” (1974: 78)
Segundo Garfinkel (1967), e de acordo com o que venho expondo até este momento,
um assunto estaria excluído do interesse dos atores sociais em sua vida cotidiana: as ações
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práticas e as circunstâncias práticas não seriam para eles, em si mesmas, um tópico, e menos
ainda o único tópico de interesse em suas interações cotidianas. Não se investigaria a ação
prática para explicar aos praticantes seus próprios relatos acerca do que estão fazendo.
Afirmar que estes indivíduos estejam “desinteressados” pela compreensão das ações práticas
não constitui, ressalta Garfinkel, uma queixa nem uma demonstração de que estariam
desperdiçando uma oportunidade; não seria a revelação de um erro de parte destas pessoas,
muito menos um comentário irônico. Tampouco seria o caso que estes “desinteressados”
estejam, por isso, "excluídos", por exemplo, da teorização sociológica. Também não significa
dizer que suas próprias investigações e interações cotidianas excluam a regra da dúvida, nem
que estes atores estejam excluídos de converter as atividades organizadas de suas vidas
cotidianas em problemáticas cientificamente elaboradas. Com efeito, Garfinkel ressalta que,
em relação ao caráter rotineiro das ações cotidianas, os indivíduos dariam por certo que
qualquer membro particular de um dado grupo deveria, desde o princípio, "conhecer" o
cenário no qual agirá.
Isto se articula com o “seguir em frente” nas rotinas cotidianas mencionado acima, na
medida em que o desinteresse pela maioria dos assuntos (ou a seleção daqueles que serão
necessários e relevantes para minhas rotinas) que compõem a vida de todos os dias permitiria
prossegui-la com os recursos disponíveis e suficientes até então para interpretá-la e geri-la.
Além do mais, como afirma Giddens (1991), a possibilidade da manutenção de rotinas e
hábitos seria um sustentáculo fundamental contra as ansiedades que podem ameaçar a
existência. A previsibilidade das rotinas aparentemente sem importância da vida ordinária
estaria intensamente envolvida com um “sentimento de segurança psicológica”.
Os moradores de favelas em processo de realocação descrevem suas vidas até então
como transcorrendo com relativa “normalidade”, aquela permitida pela rotinização tanto das
ações quanto dos seus ambientes. Isto significa afirmar que as expectativas relacionadas à
continuidade destes espaços e dos contatos com outras pessoas tipicamente consideradas
seriam correspondidas da melhor maneira, no sentido de que ocorreriam sempre da mesma
forma, ou seja, da maneira esperada para encontros e situações típicas que conformariam suas
vidas ordinárias. Isto valeria, inclusive, para os contatos estabelecidos com diferentes
agências do Estado. Entretanto, ao passo que descrevem uma situação cujos termos até então
postos permitiam compreender e gerir a vida de todos os dias de maneira rotineira, sem
grandes percalços, pelo menos no que se refere à permanência no local de moradia, muitos
moradores de favelas em situação de remoção com quem pude conversar ao longo do trabalho
de campo apontam para um longo processo de estabilização dessa permanência, que assim só
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fora possível pelo o que classificam de “muito esforço” para chegarem até onde estão.
A referência ao longo caminho percorrido e ao “esforço” para construir suas casas nas
favelas onde atualmente moram (ou moravam até então) apontam justamente para a percepção
de que a situação em que agora foram lançados, pelo processo de remoção, colocá-los-ia
numa situação de incerteza que anteriormente se cogitava havia sido superada. Até o anúncio
entendido como inesperado, veiculado pela administração pública, de que não mais poderiam
habitar no local em que estão, muitas vezes, há décadas, rompe com aquele sentimento de
continuidade que configurava suas rotinas de vida.
A passagem para uma nova situação de incerteza, que se imaginava superada em
função de uma crença generalizada de que não mais se poderia intervir globalmente nas
favelas da cidade no sentido de sua erradicação, faria com que fosse retomada, na própria
definição da atual situação, a trajetória particular de vida na qual se configurava uma
transformação importante entre o tempo em que foi necessário um “grande esforço”,
especialmente no sentido de superação do que se percebia serem obstáculos para obter um
determinado local onde se pudesse viver, e o tempo marcado justamente pelo o que
poderíamos chamar de “relaxamento cognitivo”, isto é, o fato de que com a rotinização e a
estabilização dos ambientes de ação e das variadas interações que se estabelecem localmente,
pudesse-se considerar como controlados e até mesmo superados aqueles obstáculos com os
quais inicialmente se depararam e que figuravam como inúmeras fontes de angústias.
Para explicitar isso, destacarei a trajetória de duas moradoras, pertencentes a favelas
diferentes, e cuja justificativa para remoção de ambas também são distintas. As trajetórias
delas seriam dois “bons casos para pensar” como se dá essa passagem entre o tempo da
certeza, ou, dito de outra forma, o tempo marcado por um longo processo de estabilização, e a
ruptura provocada pelas ações de realocação empreendidas pela administração municipal, que
faria com que as rotinas até então tidas como certas (portanto, não problemáticas da vida
cotidiana) se tornassem imprevisíveis. Como analisarei mais adiante, esta imprevisibilidade se
tornaria um das formas possíveis de o Estado gerir estas situações de remoção, elemento
necessário para compreender como se efetivariam estes processos e suas consequências na
vida dos moradores de favelas deslocados.
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A primeira trajetória que destacarei é a de Vânia111, moradora de uma favela cuja
justificativa de realocação é o fato desta estar situada numa “área de risco”. O processo teve
início em 2010, por ocasião das chamadas “chuvas de abril”, quando as cidades do Rio de
Janeiro e Niterói foram atingidas por fortes chuvas que provocaram inúmeros deslizamentos e
mortes, principalmente em favelas. Vânia é nordestina e chegou ao Rio de Janeiro nos anos
1970, quando tinha apenas 13 anos de idade. Inicialmente, ela fora morar em um bairro da
Zona Sul da cidade, no mesmo local em que trabalhava como doméstica. Foi neste período
que conheceria o futuro pai de sua filha e também que tomaria conhecimento do local em que
atualmente mora. Após o casamento, todos se mudaram para uma quitinete numa das ruas que
compõem a favela, no qual pagavam aluguel, habitação esta resultado de um loteamento
iniciado por um dono de um terreno naquela área, anteriormente ocupada basicamente por
uma horta. Entretanto, apenas três meses depois, Vânia se separou de seu marido e saiu de
casa, levando sua filha. A justificativa para tal atitude se refere ao fato de que seu marido
bebia muito e, quando estava em estado de embriaguez, tornava-se um homem violento.
Vânia, então, pelo fato de não ter nenhum outro familiar na cidade, iria para a casa de
amigos neste período. Segundo afirmou para mim em entrevista, ela ainda sairia de casa sob
proteção judicial, no sentido de manter a guarda de sua filha. A partir deste momento, há uma
sequência de situações que ela definiria como sendo de “muito sacrifício”, a partir das quais é
possível inferir que fora um período de intensa instabilidade em sua vida: ela estava em
processo de divórcio, cuidando sozinha da filha e sem local para morar.
Nesta ocasião, já fora de sua casa, Vânia ainda teria de lidar com as investidas que seu
futuro ex-marido fazia no local em que agora estava morando, o que a incomodava. Além
disso, ele afirmava frequentemente que não sairia do imóvel que haviam alugado. Em um
determinado momento, quando Vânia foi à quitinete pegar alguns pertences de sua filha,
encontrá-lo-ia com uma garrafa de bebida alcoólica na companhia de um vizinho e, diante
daquela cena, teria se irritado e se indignado ao ver aquela situação, questionando-o sobre o
fato de que, enquanto estava passando por dificuldades após o rompimento com ele, este não
estaria preocupado com sua condição e de sua filha. Não bastasse isso, na mesma ocasião,
Vânia encontraria com o locatário do imóvel. Este a abordou na rua e disse-lhe que desde a
sua saída da quitinete seu ex-marido não pagava o aluguel.
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Neste momento, ela descobriria que, além do aluguel não estar sendo pago, ele
também, para manter o consumo de álcool, teria vendido o único botijão de gás utilizado pela
família, tratado por ela como um patrimônio cujo valor iria além da mera questão econômica,
pois ter um botijão, naquela altura, expressava o resultado do “esforço” necessário e realizado
ao longo do tempo para obtê-lo. Ela tomaria a decisão de expulsar seu ex-marido do imóvel,
além de estabelecer um acordo para renegociar as dívidas contraídas por ele neste período
com o locatário. Para fazer isso, ela voltaria a trabalhar como doméstica e o primeiro salário
que recebera no novo emprego fora para quitar parte do aluguel atrasado, bem como as
dívidas com o serviço de eletricidade.
O “sacrifício”, descrito por Vânia como configurando parte significativa deste período
de sua vida, ainda persistiria por um longo período, até a estabilização que ocorreria algum
tempo depois. Logo após os acontecimentos em torno da quitinete, Vânia passaria por uma
nova sequência de inquietação, especialmente quanto à possibilidade de obtenção de um local
para morar. Neste período, seu ex-marido morreria, deixando como única herança uma
quitinete com alugueis atrasados, como ela mesma frisou. Nesta ocasião, ela conseguiria, na
mesma região em que se localizava o imóvel em que morou de aluguel, um terreno no qual
construiria, em suas palavras, um “barraco”, onde passaria a viver apenas com sua filha, que
ainda era uma criança. Este seria um período também considerado problemático para ela, já
que ela ainda não havia construído sua casa. Em função disto, enfrentaria diversas enchentes
na região, o que a obrigou a se retirar de casa muitas vezes. Aponta que toda vez que ocorria
uma situação como essa, era necessário fazer uma “mudança dentro de casa”, referindo-se ao
fato de que era forçada a levantar seus pertences para que a chuva e a lama proveniente desta
não destruísse tudo. Infelizmente, nem sempre isso era possível e em diversas ocasiões
perdera muitos móveis.
A construção da casa se daria com a ajuda de um padre de uma igreja situada em uma
favela de outra região da cidade, que mobilizaria inúmeros fieis para ajudar, na forma de
mutirão, a levantar as primeiras paredes de sua nova habitação. Além disso, este mesmo padre
conseguiria doações de material de construção, já que Vânia sozinha não teria condições de
assim o obter. A casa fora construída e ela pode “deixar de incomodar” os amigos aos quais
ela havia recorrido quando saiu do quitinete que morava anteriormente.
Entretanto, antes desta iniciativa do padre citado acima, Vânia havia recorrido a uma
vereadora da região para que a ajudasse a construir sua casa. Nesta época, Vânia trabalhava
com esta vereadora. Esta havia feito inúmeras promessas para moradores daquela área, o que
teria criado a circunstância favorável para que Vânia fizesse seu pedido para que ela a
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ajudasse a erigir sua casa. Contudo, a referida vereadora se recusaria a auxiliar nesta
empreitada, afirmando, à época, que não seria possível construir naquela região. Contrariada,
e buscando dar alguma solução ao seu problema de moradia, ela buscaria apoio para levar
adiante este intento acionando o padre e os contatos que fizera nesta igreja localizada em
outra favela.
Após conseguir construir sua casa, feita com muito “sacrifício” e “esforço”, ainda não
se podia considerar ter alcançado parte dos objetivos por ela almejado quanto à segurança de
ter um local para morar. Faltava, por exemplo, o acesso à eletricidade. Mais uma vez, como
fora em relação à construção de sua casa (na verdade, um processo que seguiu do “barraco” à
casa”), sua narrativa aponta para um grande “esforço” para obter o serviço, com inúmeras idas
e vindas e muitos insucessos. Em um dado momento, ela e outra moradora se uniram e
começaram a percorrer diversas instituições para conseguir a regularização dos serviços de
eletricidade. Regularização, naquele contexto, significa não apenas a formalização contratual
do serviço, mas a continuidade em sua prestação, algo incomum naquele período, início dos
anos 1980. Elas recorreram à órgãos do governo do estado para tal, mas o responsável lhes
teria dito que não poderia regularizar o serviço em função do fato dos moradores morarem em
uma “área de risco”. Não satisfeitas com a justificativa, foram até a companhia de
eletricidade. Esta passaria a oferecer o serviço parcialmente, mas com custos considerados
muito altos. A partir disso, um novo percurso: exigir que se fizesse uma espécie de cobrança
condizente com as condições sociais de quem ali morava. Entretanto, a companhia de
eletricidade se recusaria a satisfazer tal pedido o que, segundo Vânia, teria feito com que parte
dos moradores, que não podiam arcar com os custos altos, optassem por estabelecer ligações
clandestinas, definidas localmente como “gatos”.
Após todo esse período de “sofrimento” e “esforço” para obter, muitas vezes por conta
própria e a partir de uma rede de solidariedade local, o próprio imóvel, Vânia aponta para um
período que acima classifiquei como de “relaxamento cognitivo”: como os problemas
relacionados à moradia e ao acesso à certos serviços públicos, como a eletricidade, pareciam
solucionados, a sua vida entraria numa fase de rotina raramente afetada por “fatores
externos”. Esta rotina se transfiguraria, no caso de Vânia, a partir da trajetória de sua filha,
que cresceria, estudaria, formar-se-ia, namoraria e casar-se-ia na região, sequência esta
entendida como a tradução de uma “vida tranquila”, em seus próprios termos. Isto significa
afirmar que o período do “sofrimento” e do “esforço” havia sido superado, pelo menos quanto
aos aspectos acima mencionados, e sua filha pode usufruir de certa “tranquilidade”
anteriormente impossível, mas conquistada a partir da superação do que se supunha serem
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obstáculos.
A outra trajetória é a de Mirna, que também veio do nordeste, em meados da década
de 1980. Seu percurso se inicia quando seu pai veio algum tempo antes para o Rio de Janeiro,
e ela, que não o conhecia, decidiu vir em sua busca para conhecê-lo. Sua vinda à cidade, em
suas palavras, coincide com uma greve geral que então ocorria. Sem conhecer ninguém
(inclusive seu próprio pai), Mirna seria recebida por um amigo do pai, que morava próximo
da rodoviária e estaria disponível no dia de sua chegada. Seu pai, além de estar trabalhando,
morava num bairro distante da região central. Ela passaria seu primeiro dia na nova cidade na
casa deste amigo. No dia seguinte, finalmente conheceria seu pai. Entretanto, o encontro se
transformou num desentendimento e os dois brigariam, cujo motivo da contenda teria sido
críticas que ele fizera à sua mãe, críticas com as quais ela não concordava. Em função disto,
acabaria não se mudando para a casa dele, permanecendo alojada na do seu amigo que a
recebera inicialmente.
Após algum tempo começaria a trabalhar numa farmácia e, logo em seguida,
conseguiria alugar uma quitinete no mesmo bairro em que fora morar assim que chegara à
cidade. Diferentemente de Vânia, e embora o tipo de moradia fosse o mesmo, este não se
situaria em uma favela, mas em uma rua na área formal da localidade. Passado alguns meses,
ela conheceria seu futuro marido, com quem iria morar posteriormente. Neste período, ela
passaria por diversas moradias, todas elas situadas na mesma região. Ela moraria em três vilas
de casas diferentes ao longo deste período, sempre a partir da locação.
Em um novo emprego, em meados da década de 1990, uma colega de trabalho teria
lhe informado sobre a intenção de sua mãe em vender sua casa numa favela da região, pois
estava com o objetivo de ir morar no interior. Mirna descreve inúmeras tentativas de obter o
imóvel, mas todas em vão. Ela relata que tentaria inicialmente através de financiamento na
Caixa Econômica Federal, mas não teria êxito nesta empreitada. Ela já conhecia a localidade,
já que frequentava um dos vários estabelecimentos comerciais existentes na região, mas nunca
havia entrado para conhecer. Algum tempo depois, Mirna teria notícia de que outra casa
estaria à venda na mesma localidade, mas informalmente. Ela vislumbraria a oportunidade de
não mais pagar aluguel, algo com o qual se preocupava constantemente. Segundo aponta, o
aluguel a impedia de se sentir segura. Esta sensação de insegurança era aumentada na medida
em que seu marido, durante certo período, não possui emprego fixo. Isto implicava em uma
renda muito variável, quase sempre impeditiva para poder obter um imóvel regularizado na
área formal.
Mirna relata que assim que se aproximava o final do mês e os poucos recursos
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financeiros que possuíam acabavam, gerava-se um estado de tensão entre eles, já que, em
função do fato de que o vencimento do aluguel ser logo no início do mês seguinte, não
podiam ter qualquer atividade de lazer: “aluguel, se você não tem emprego fixo, como é o
caso do meu marido, depois do dia 20 você fica numa tensão horrível. A gente queria comer
uma pizza não podia, porque tinha que pagar aluguel no dia cinco”112.
Diante deste cenário de tensão provocada pela situação de precária inserção no
mercado de trabalho e de certo tipo de acesso à moradia (o aluguel) que limitava a realização
de outras atividades, como as de lazer, por exemplo, ao surgir o imóvel acima referido na
favela, Mirna visualizaria a ocasião oportuna para, em suas palavras, “sair do aluguel”.
Entretanto, esta “saída” de uma condição avaliada como incomoda e fonte cotidiana de
ansiedades não seria feita completamente sem percalços. O primeiro deles se referia ao
próprio marido. Este se recusaria, inicialmente, a se mudar para a nova localidade. Mirna
relata que, antes de se mudar, sabia que “havia coisas meia erradas” ali, referindo-se a
possível presença de traficantes no local. Segundo afirma, naquele período, eles teriam
tentando iniciar a venda de drogas no local, que fica próximo a outro conjunto de favelas à
época ocupado por um grupo de traficantes. Entretanto, não teriam êxito na medida em que,
nos termos de Mirna, a localidade em questão ficar demasiado próximo de uma via de grande
circulação, e a polícia ter feito constantes incursões para impedir que lá instalassem uma
“boca de fumo”. Esta virtual presença perturbava seu marido, que resistiria durante algum
tempo a aceitar a ideia da mudança para esta favela.
Mirna acabaria realizando a compra do imóvel, segundo ela em péssimo estado de
conservação, e iniciado, ela própria, obras de melhoramentos antes de realizar a mudança.
Logo que conseguiu comprar a casa, ela definiria aquele momento como sendo de alívio, já
que lograra acabar, ou ao menos dirimir, uma das principais fontes de ansiedade de sua vida,
que era a falta de habitação própria: “E aí quando consegui comprar aqui, eu me senti muito
aliviada, já que eu pagava aluguel, muito caro”. Assim que os reparos ficaram prontos, ela se
mudaria com os filhos sem o marido, que permaneceria na antiga residência por algum tempo,
já que não queria aceitar a ideia de ir morar em uma favela.
Apesar de ter obtido o imóvel, um acontecimento a faria questionar a própria decisão
de ir morar em uma favela. Ela relata que logo após comprar a casa, ocorrera um assalto nas
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imediações da localidade. O bandido sairia correndo e entraria na favela, sendo seguido pela
polícia. Esta começaria a atirar em sua direção, embora sem se preocupar com a presença dos
moradores no local. Mirna aponta que um dos tiros desferidos pelos policiais quase atingiu
um dos seus filhos, que estava na rua andando de bicicleta. Ela, que ficava sentada diante de
sua casa acompanhando seus filhos brincarem na rua, passaria a se questionar quanto ao fato
de ter ido morar ali. Neste mesmo dia, após superar o susto provocado pela repentina
perseguição de um policial a um assaltante naquela localidade, ela passaria a avaliar
pertinência de sua escolha até então, questionando se o “esforço” que teve para “sair do
aluguel” teria sido válido. Contudo, apesar desta avaliação de sua situação e da situação local
naquele momento, Mirna continuaria a morar nesta favela e, com o tempo, passaria a criar,
compartilhando com os demais moradores, esquemas morais que facilitassem sua circulação e
convivência local, que a ajudava (bem como aos seus vizinhos) a lidar com a virtual presença
da “violência” no local. Apreender os códigos morais cotidianos de um dado local seria
fundamental para dar continuidade às rotinas. Mirna deixa isso claro quando afirma que:
“viver em comunidade você tem que aprender a viver”.
Superada esta situação, a relativa tranquilidade alcançada quanto à permanência
permitira que ela realizasse inúmeras melhorias em seu imóvel ao longo do tempo. A fonte de
tensão anterior havia sido suprimida (ou, pelo menos, controlada até certo momento) e
investimentos no local de moradia poderiam ser feitos: “e aí a gente foi melhorando,
melhorando”. Mirna ressalta que comprara a casa por aproximadamente oito mil reais e que as
reformas realizadas custaram-lhe em torno de vinte mil, mas ao longo de muitos anos.
O processo de transformação do “sofrimento” e do “esforço” em “vida tranquila”,
explicitado a partir das duas trajetórias acima descritas, desdobra-se no contexto analisado no
primeiro capítulo, quando abordei o processo de consolidação das favelas na cidade do Rio de
Janeiro. Este período, que se estenderia até meados dos anos 2000, caracterizar-se-ia pelo
deslocamento das remoções do campo de atuação do Estado nas favelas em favor da via da
urbanização como prática mais comum. Com a mudança de conjuntura ocorrida a partir do
final da década de 2000, que permitiria a emergência do “repertório da remoção” (dinâmica
esta explicitada no capítulo dois), a certeza da continuidade das rotinas, aqui entendida como
a possibilidade de permanência no mesmo local em que se habitava, seria abalada pelo
anúncio de que a favela seria retirada e os seus moradores deslocados para outras regiões, na
maior parte das vezes distante do local original de moradia.
Nesta conjuntura, o sentimento de segurança ontológica, para usarmos aqui uma
expressão de Giddens, apenas seria abalado a partir desta intervenção específica da
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administração pública no local de moradia destas pessoas. Intervindo no espaço específico das
favelas, as agências públicas provocariam determinados deslocamentos e alterariam os fluxos
rotineiros de seus moradores. Certo padrão de interações até então levado adiante e atualizado
em diversas situações do cotidiano, fora posto em questão por esta intervenção estatal. Isso
implicaria numa interrupção do curso rotineiro das ações e numa reorientação das condutas do
dia-a-dia. Até mesmo atividades triviais como ir ao trabalho ou mesmo dormir passam a se
transformar em algo problemático em circunstâncias caracterizadas por ações de remoção.
Como afirmam Berger e Luckman (1974), as rotinas de vida permanecem e são
apreendidas como não-problemáticas na medida em que não sofrem nenhuma interrupção.
Até então, a vida de todos os dias é conduzida de maneira típica e a realidade é vista como
algo ordenado. Este quadro assim permanece até o surgimento de algum problema, quando a
continuidade do fluxo regular é interrompida e se inicia um esforço para enquadrar esta nova
situação no interior do campo aceito como normal, típico, da vida diária.
De acordo com Heritage (1999), e segundo as proposições da etnometodologia de
Garfinkel, os atores sociais estariam rotineiramente envolvidos na elaboração moral de
acontecimentos sociais a partir de uma estrutura de expectativas normativas. Enquanto as
ações rotineiras pouco frequentemente são explicadas, aquelas que rompem a normalidade
percebida das interações passam a requerer esclarecimentos adicionais “em termos de algum
motivo ou contexto ´especial`”.
A estabilidade percebida dos contextos de ação apenas se torna possível a partir do
caráter pressuposicional e constitutivo das normas no que se refere à sua condição de
participação na produção e reconhecimento das ações. Embora estas normas que tornam
compreensíveis certas situações e suas ações sejam tratadas como algo que sempre pode ser
revisto, há algo da ação ordinária que implica em uma espécie de acomodação ao contexto,
portanto, o estabelecimento de uma rotinização.
Contudo, a normalidade percebida da situação é alterada quando surge um problema
para o qual o modo típico de lidar rotineiramente com certos aspectos da vida não havia
formulado uma solução. Como apontam Berger e Luckman (1974): “a validade de meu
conhecimento da vida cotidiana é suposta certa por mim e pelos outros até nova ordem, isto é,
até surgir um problema que não pode ser resolvido nos termos por ela oferecidos”.
No caso das situações de remoção, haveria uma configuração na qual se poderia
afirmar a presença de três elementos, ou três consequências imediatas possíveis: primeiro uma
sensação de incerteza quanto ao futuro; segundo, uma valorização de aspectos da localidade,
transformando-o no melhor lugar para viver; por fim, uma reação de descrédito e
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desconfiança quanto a possíveis soluções, o que impactará, por exemplo, nas formas de ação
coletiva constituídas em torno desta questão.
No primeiro caso, se considerarmos que uma das características fundamentais das
interações humanas tornadas rotinizadas (inclusive com certo corpus de conhecimento prático
que lhe corresponde e oferece a medida de entendimento das ações cotidianas) é a
possibilidade de realização de antecipações das ações, já que haveria maneiras típicas das
pessoas e instituições atuarem, com as quais estou familiarizado e consigo interpretar a luz do
conhecimento comum compartilhado, em circunstâncias de deslocamento como aquelas aqui
discutidas, tal possibilidade é colocada em questão. Essa antecipação de situações anteriores
rotinizadas em um padrão especifico, neste caso, a permanência no local de moradia, tornarse-ia também problemática.
Além disso, como a vida fora lançada num fluxo de novos acontecimentos, em função,
inclusive, das técnicas estatais de condução destas situações, sempre imprevisíveis em relação
ao que se pode ocorrer no futuro próximo, há a percepção de uma impossibilidade de
previsão: “eu não posso fazer uma pintura agora no final do ano, eu não posso dar uma
melhorada, tão dizendo que em janeiro vamos sair. Mas vai ser depois do carnaval. Mas, e aí,
você vai gastar mais dinheiro?”113.
Um dos desdobramentos desta situação de incerteza, provocada pela interrupção do
fluxo regular das rotinas, se apresentaria numa expressão que passaria a circular
frequentemente nas localidades em situação de remoção: “minha vida parou”. Tal enunciado
era emitido nas circunstâncias em que os moradores, especialmente aqueles diretamente
envolvidos nas atividades de denúncia da situação local, eram instados a oferecer uma
explicação sobre sua situação. Quando afirmavam “minha vida parou” apontavam,
fundamentalmente, para inúmeras atividades do cotidiano até aquele momento que já não
eram cumpridas de maneira satisfatória. Desde a possibilidade de dormir num determinado
horário, tornada hábito ao longo do tempo, passando por atividades de lazer, até à atividade
laboral, a percepção comum era de que estas dimensões mais banais da vida (dormir, se
divertir, trabalhar) foram tornadas problemáticas: “a minha vida parou. Eu não tenho mais
trabalho, eu não to ganhando nada e minha vida parou. Não posso viajar, não posso ir ao
[estado de origem]. Eu não sei que hora vai acontecer, porque vai acontecer”.

_______________________________________________
113

Em entrevista por mim realizada em 2011.
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A intervenção estatal, neste contexto, provocará formas diversas de interpretação, cujo
objetivo seria oferecer um entendimento desta circunstância de ruptura, vivenciada como um
rompimento das rotinas e traduzido, como já afirmado, pela expressão “minha vida parou”. É
possível observar duas maneiras complementares através das quais os moradores de favelas
em situação de remoção, quando instados a oferecer uma explicação para si próprios ou para
outros (seus vizinhos, integrantes de movimentos sociais, jornalistas, autoridades públicas),
tornam compreensível sua condição neste tipo de ocasião: por um lado, buscam uma forma
narrativa cujo conteúdo fundamental seria o aspecto de “valorização” do local em que moram
e suas possíveis potencialidades. Por outro, estimar o “esforço”, mencionado acima quando
descrevi a trajetória de vida de duas moradoras de favelas diferentes. Mobilizar uma forma de
explicação cujo centro é apreciar tanto a realização pessoal no sentido da concretização de um
objetivo (construir a própria casa), quanto o conjunto das relações que constituíram e
constituem o local, associando-lhe potencialidades, pode ser entendido como uma reação
cognitiva e moral diante do que é visto e vivenciado como algo inesperado (e também
injusto). Tal reação se expressa numa posição, inicialmente, defensiva quanto às razões que
teriam levado a administração pública a agir da forma que age. Ao afirmar a “valorização” de
si e do lugar, buscam compreender, embora tratado como algo incompreensível, a
“desvalorização” que a intervenção estatal causa ou poderá causar.
Em relação ao primeiro aspecto abordado, qual seja, o da valorização do local,
destaca-se a importância da rotina no prosseguimento regular da vida. Tal rotina, estabelecida
naquele local em específico, possibilitara não apenas a constituição de laços afetivos com os
próximos, sejam eles os próprios familiares ou mesmo os vizinhos, mas também o acesso à
determinados serviços públicos situados nas proximidades. Em relação a este ultimo aspecto,
é notória a sua afirmação por parte daqueles moradores que habitam favelas em áreas em que
estes serviços se encontram mais presentes do que em outras. A dimensão da localização é
importante aqui, pois implicaria num dispêndio menor de tempo e recursos financeiros para
satisfazer determinadas necessidades: “Aqui sempre foi bom. Aqui a gente fazia churrasco.
Muito bom aqui. Outra coisa é que aqui é próximo de tudo. Muito bom aqui. Para onde você
quiser ir [nome do bairro] pode ir, se quiser ir para [nome do bairro], pega o ônibus”.
Ao “valorizar” o local de moradia busca-se, como afirmado, evitar a “desvalorização”
pessoal e coletiva que é, sobretudo, moral, advinda das ações de remoção. Contudo, esse
processo de “valorização” tende a tornar a favela como um lugar onde estariam afastados
quaisquer problemas que pudessem intervir no fluxo das rotinas locais ou em que estes
estariam minimizados. Na verdade, quando se observa mais detidamente a constituição desta
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argumentação neste contexto crítico, o que se verifica seria uma forma determinada de
controle cognitivo e moral de situações problemáticas, mas que se conseguiria, ao longo do
tempo, conter ou contornar, evitando-se que esta fonte potencial de rompimento pudesse se
transformar em algo incontrolável. Especialmente no interior desta configuração constituída
pelas ações de remoção, principalmente quando houve uma espécie de articulação coletiva
contra estas, verificou-se a mobilização deste dispositivo de “valorização” do local, na medida
em que, naquela circunstância, o único fator que “desvalorizava” se concentraria na
intervenção estatal que buscava retirar os moradores daquele determinado local.
Outra reação que se apresenta nestas ocasiões, como ressaltado acima, também é uma
valorização, mas uma valorização cujo foco é o próprio “esforço”. Assim como abordei
anteriormente, acerca das duas trajetórias destacadas (as de Mirna e Vânia), um elemento
fundamental para lidar com estas situações de remoção e que marca o momento em que algo
de errado parece estar ocorrendo (uma ruptura da rotina de todos os dias) seria justamente o
recurso a ideia do “esforço”. Esta delimitaria, simultaneamente, tanto uma forma encontrada
para compreender (definir a nova) situação, quanto uma maneira de descrever o fato daquela
intervenção não levar em consideração (portanto, também uma questão de justiça) um longo
período em que fora necessário um intenso dispêndio de energia física, psíquica e social de
estabilização de uma rotina de vida. É possível perceber tal elaboração, destacando-se a
seguinte passagem:

Porque a construção dessa casa, o projeto dela embaixo do chão ainda bota mais
dois andares em cima, com segurança, tranquila, entendeu. Porque eu vi as
fundações, acompanhei, tava aqui morando embaixo da minha casa, num
barraquinho, enfrentei muita enchente aqui, sai com minha filha jovem, adolescente,
para sair daqui com enchente com água na cintura, entendeu.

Neste trecho seria possível perceber que, até o momento em que se iniciam as ações de
realojamento, ocorrera um processo anterior de um forte investimento material, mas,
sobretudo, cognitivo, cujo objetivo seria consolidar uma rotina de vida e produzir o “seguir
em frente” necessário ao prosseguimento desta. Neste sentido, a ação estatal seria tratada
como uma desconsideração em relação à este “esforço”, empreendido durante um longo
período, e como algo “inoportuno”: “Eu acho inoportuno a situação que a prefeitura nos
oferece, entendeu, por uma coisa, minha casa não tem luxo, mas acontece, em vista dos
apartamentos que eles oferecem, é muito inferior (a proposta da prefeitura)”.
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3.2

O tempo do rumor: por que estão nos removendo?

Neste cenário marcado pela incerteza, a questão da informação se transforma em algo
fundamental, especialmente em uma de suas formas: o rumor. Este surgiria justamente neste
ambiente caracterizado pela dúvida e a desconfiança, configurado a partir do rompimento do
fluxo regular da vida que até então se vivenciava sem muitos questionamentos, ou cujos
problemas que possivelmente pudessem surgir encontravam possibilidade de entendimento no
estoque de conhecimento disponível e compartilhado. Contudo, a desestabilização provocada
pelas ações de remoção acabaria favorecendo a constituição de um campo no qual se
produziriam determinadas informações a respeito daqueles novos acontecimentos, que se
difundiriam de diferentes formas, entra elas, através de rumores.
O mais importante a se destacar seria como os rumores atuam, junto a outras formas
que serão destacadas adiante, como uma maneira de administrar e gerir situações como estas.
Com isto, entretanto, não pretendo afirmar que sejam intencionalmente produzidos, na medida
em que, por sua própria natureza, seria muito difícil identificar a origem exata de um rumor.
Entretanto, como surgem em situações de incerteza como as que se constituem a partir das
ações de realocação, podem funcionar como uma forma especifica de condução coletiva
destes acontecimentos.
A questão do rumor se constitui a partir da necessidade imperiosa criada, num
contexto de inúmeras incertezas provocadas pelos eventos de interrupção da rotina, dos
moradores em buscarem, na própria situação em que estão inseridos, a medida de
entendimento dos diversos fatos novos que alteraram o prosseguimento regular de suas vidas.
Como aponta Heritage (1999) acerca das análises de Garfinkel sobre as experiências de
ruptura que o próprio empreendeu em suas pesquisas, aquelas situações de rompimento são
imediatamente seguidas de uma reação de descontentamento e, posteriormente, de tentativas
de restaurar a situação anterior.
Os atores envolvidos em uma situação de incerteza (ou de ruptura) buscarão entendela a partir do parâmetro normativo estabelecido, pelo menos num primeiro momento. Afirmo
isso, pois, nas circunstancias por mim acompanhadas ao longo do trabalho de campo e ora em
análise, seria possível distinguir dois momentos que caracterizam duas reações diferentes das
pessoas envolvidas em situação de remoção. Primeiro, a partir do contato com agentes e
agências públicas. Segundo, a partir da relação estabelecida com movimentos sociais e
instituições públicas como a Defensoria Pública, que oferecem, incrementam ou mesmo
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alteram parte das referências a partir das quais aquelas pessoas interpretam e definem a
situação.
Isto se relaciona ao fato de que seria possível distinguir dois momentos diferentes em
que os rumores são criados e/ou observados: o primeiro seria aquele originado imediatamente
antes do processo de remoção. O segundo, quando este já se encontra em desenvolvimento.
Privilegiarei os aspectos que conformam o segundo caso, visto que o acompanhamento de sua
produção fora possível em função do fato de que sua gestação ocorria durante o processo de
realocação. Com algumas exceções, notadamente aquelas em que há intenção da
administração pública em remover a localidade há muitos anos (portanto, anterior a este
período em que estou afirmando estar em curso a reapropriação da remoção de favelas como
ação estatal), e, portanto, seus moradores conviverem com esta possibilidade, apesar de
relativos momentos de “relaxamento cognitivo”, os rumores tendem a surgir após algum
contato realizado pela administração pública, direta ou indiretamente. Neste último caso, os
rumores podem iniciar, como veremos, a partir do anúncio de uma grande obra pública para a
realização dos Jogos Olímpicos, cuja implementação implicará em retirada de pessoas de um
dado local.
Para demonstrar como se desenrola a constituição de um rumor, partirei da situação
vivenciada por moradores de duas favelas: o Metrô-Mangueira (Maracanã) e a EstradinhaTabajaras (Botafogo). Neste ponto, das circunstâncias verificadas nestas três localidades
destacarei apenas aqueles elementos que ajudarão a percorrer o caminho a partir do qual se
configuram os rumores. Escolhi estas localidades, neste momento, entre outras em que pude
acompanhar o processo de realocação, por estas apresentarem, cada uma, rumores diversos
que se encontram presentes na configuração constituída pelo rompimento das rotinas
produzidas pelas ações de remoção. Entretanto, como será possível observar, embora de
conteúdos diferentes, os rumores que serão destacados poderão ser compreendidos a luz de
um contexto que os aproximam. Apesar deste recorde, utilizarei situações que ocorreram em
outras situações de remoção para demonstrar como se desdobram suas consequências no
cotidiano destes processos.
No primeiro caso, o da favela do Metrô, situada no bairro do Maracanã, as razões que
seriam apontadas desde o início da remoção, em meados de 2010 até o momento da escrita
desta tese (mais de três anos depois ainda há moradores no local), relacionar-se-ia,
invariavelmente, com a realização da Copa do Mundo de 2014. Isto se daria, pois, a favela
está localizada nas proximidades do estádio do Maracanã, que será utilizada no referido
evento, além dos Jogos Olímpicos de 2016. Neste sentido, após os primeiros contatos com os
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agentes da subprefeitura e da defesa civil que foram ao local, surgiria a principal razão que
seria aventada pelos moradores e, posteriormente, pelos coletivos envolvidos na mobilização
local: a favela daria lugar a um estacionamento para o estádio. Tal suspeição passaria a
circular na medida em que uma das intervenções previstas na reforma que estava sendo feita
no Maracanã se referia a construção de um novo estacionamento, pois isto seria uma
exigência presente no caderno de encargos assinado entre o governo brasileiro, financiador da
obra, e a Federação Internacional de Futebol (FIFA). Neste documento, entre outras
exigências, havia a indicação da ampliação do estacionamento, já que o existente não seria
suficiente para a demanda que haveria durante a realização dos jogos durante a Copa do
Mundo.
A partir daí, buscando elementos para interpretar a situação no contexto
imediatamente configurado pelas ações de remoções, os moradores, bem como os coletivos
envolvidos, passariam a tratar que o principal motivo para a remoção da favela seria a
construção deste estacionamento. Isto se daria apesar de no contato inicial realizado entre os
agentes públicos e os moradores a alegação para a retirada dos moradores, como demonstrei
anteriormente, ter sido a questão do “risco”. Na descrição das cenas iniciais do processo de
remoção, apontei que os agentes públicos envolvidos distribuiriam autos de interdição aos
moradores e, embora nestes documentos não se discriminassem os motivos pelos quais suas
casas estavam sendo interditadas, os agentes afirmavam que se tratava do “risco” que estariam
submetidos na medida em que habitavam em uma localidade situada nas proximidades das
linhas de metrô e trens suburbanos da cidade.
O motivo do “estacionamento” ganharia força especialmente a partir do contato entre
moradores destas localidades com os coletivos envolvidos na construção de denúncias
públicas das situações de remoção. Muitos deles, como discutirei na parte 4 deste trabalho,
elaboraram suas críticas aos processos de remoção a partir da mobilização de argumentos
mais gerais, imputando às ações da administração pública a motivação relacionada aos
interesses que estariam em jogo na realização dos megaeventos esportivos. Ora, como a favela
estava situada nas proximidades do estádio que seria um dos principais equipamentos destes
eventos e, como já havia em curso na cidade uma verdadeira “limpeza social”, na avaliação
destes atores, não haveria outra razão para retira-los dali, afinal, “quem quer pobre por
perto?”. Ouvi esta última expressão de alguns moradores, ou em conversas informais, mas
principalmente quando estavam diante de públicos aos quais direcionavam suas críticas.
Muitos deles passariam a rejeitar o argumento do risco e, para dar sentido ao que vivenciavam
a luz do contexto imediato, invocariam esta expressão para compreender o que lhes se
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passava.
No outro caso, o da Estradinha-Tabajaras, os rumores que passariam a circular se
assemelhariam quanto à compreensão do que seriam os “motivos últimos” para a realocação
dos moradores: não querem pobres. Neste caso, não querem pobres na Zona Sul da cidade.
Tal como em relação à favela do Metrô, a justificativa do “risco” fora mobilizada pela
administração pública para realizar as ações de remoção, embora associada às questões
geomorfológicas e não pela presença de um equipamento urbano como o metrô.
Neste caso, logo após o início do processo de remoção, que se daria a partir das
chuvas de abril de 2010, os moradores, na medida em que buscavam compreender o que se
passava, passariam a elaborar uma explicação através de fatos e acontecimentos recentes que,
naquela conjuntura crítica, pareciam fazer sentido. Inicialmente, haveria a questão do censo.
Em muitas ocasiões, diante de diferentes públicos, muitos moradores afirmariam que, durante
o ano anterior, algumas pessoas foram à localidade apontando serem pesquisadores que
estavam trabalhando para a construção do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Neste período, fariam várias perguntas, inclusive sobre a história local.
Embora, de fato, tivesse sido realizado o levantamento para o censo no ano de 2009 em toda a
cidade, naquela circunstancia crítica, os moradores destacariam este fato como uma das
possíveis tentativas da administração pública em preparar a remoção local.
Isto seria reforçado, nesta elaboração, pelo fato de que a prefeitura já incluíra, na lista
divulgada no final de 2009, onde constavam mais de uma centena de favelas a serem
removidas, o nome da Estradinha. Logo após isso, segundo informariam os moradores,
agentes públicos teriam ido ao local anunciar que a localidade seria uma das favelas que
seriam removidas pela prefeitura, pois estaria em “área de risco”. A partir de então,
começariam a circular rumores sobre uma possível remoção. Estes se confirmariam alguns
meses depois, quando das “chuvas de abril”. Entretanto, como observarei adiante, os rumores
agora assumiriam outra dimensão, desta vez associada aos “reais” motivos que levavam a
administração pública a levar adiante o projeto de retirá-los dali. Gostaria apenas de ressaltar
aqui a importância deste nível da elaboração e circulação dos rumores, isto é, o que se
constitui a partir da especulação acerca dos motivos imputados à ação estatal nestes contextos.
Isto se daria, pois, tal como afirma Ritter (2000), o rumor afetaria o ambiente social onde se
desenrolam determinadas interações sociais. Como venho afirmando, sua produção e
circulação, neste contexto especifico constituído através das intervenções visando a
erradicação, apenas faria sentido a partir da ruptura que estas provocam na vida ordinária
destas pessoas.
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Estes motivos levantados e imputados ganham a forma de rumores na medida em que
as pessoas, a luz da situação, buscam interpretar o que se passa de alguma maneira. No caso
da Estradinha outros dois motivos seriam apontados e passariam a circular como rumores
entre os atores envolvidos nesta situação de remoção, todos relacionados a interesses
específicos: os “interesses” da Santa Casa de Misericórdia e os “interesses” do empresário
Eike Batista.
No primeiro caso, é importante relembrar o fato de que a favela se localiza logo acima
do cemitério São João Batista, administrado pela Santa Casa de Misericórdia. É necessário
lembrar também que o único deslizamento que ocorreu na localidade em questão se deu no
trecho que fica entre a favela e o cemitério, quando um fusca foi parar em cima de algumas
sepulturas. Em função deste deslizamento, embora localizado, tal como ocorreria em outras
favelas naquele momento, a administração pública condenaria toda a favela, apontando que,
em função do “risco generalizado”, os moradores seriam retirados dali.
Tal como abordarei na parte três desta tese, uma das ações para denunciar a remoção
local seria a produção de “contralaudos” por técnicos voluntários ligados ao Núcleo de Terras
e Habitação da Defensoria Pública (NUTH) que formariam o “coletivo técnico”. Na visita
realizada por um dos integrantes deste coletivo e também no relatório produzido por este
posteriormente acerca da situação geomorfológica do local, uma das razões levantadas para o
deslizamento ocorrido seria as ações de ampliação do cemitério realizadas pela Santa Casa. A
partir daí, portanto, uma das motivações aventadas, e que posteriormente passaria a circular
como rumor, seria justamente o interesse desta instituição em expandir seus domínios na
região. Neste sentido, os moradores passariam a incorporar ao seu rol de interpretações sobre
a situação este “interesse” da Santa Casa em aumentar a área ocupada pelo cemitério. Os
moradores, nesta busca incessante para dar sentido aos novos fatos que lhes alteraram a
rotina, observariam cada detalhe que, embora não tivesse sido ignorado anteriormente, não
havia recebido tanta importância, como uma expansão do cemitério realizada a pouco tempo e
que aproximava cada vez a área ocupada pela favela e os novos túmulos.
Além disto, haveria outro motivo mobilizado pelos moradores e outros atores
envolvidos nesta situação: liberar a área para os “interesses” imobiliários do empresário Eike
Batista. Neste caso, ficaria mais evidente o conteúdo da afirmação mencionada anteriormente:
“quem quer pobre por perto?”. Aqui, seria ressaltada a questão da localização da favela: na
Zona Sul da cidade, área considerada “nobre”. Isto faria com que os “ricos” se interessassem
pela região. Como muitas vezes pude acompanhar, diversos moradores, em algumas situações
na própria localidade, destacariam as “paisagens” locais, tais como os dois principais pontos

153

turísticos do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, como aquilo que faria
crescer o “interesse” pela região, pelo retorno econômico que poderia trazer para quem ali se
instalasse. Como ouvi em algumas ocasiões: “quem não quer morar aqui, com uma vista
dessas? Todo dia eu abro minha janela e vejo o Cristo”.
Antes de continuar, gostaria de apontar a mobilização do nome do empresário citado
acima. Naquele momento, em 2010, ele era considerado uma das pessoas mais ricas do
mundo (embora a situação tenha mudado drasticamente posteriormente, fazendo-o perder este
posto). Eike Batista passaria a figurar não somente nas colunas e seções dos jornais voltados
para a questão econômica, mas também em outras, como a social, a esportiva e até a policial.
Tornar-se-ia uma figura pública de presença constante no imaginário da população da cidade,
tanto pelo fato de ser “um dos mais ricos do mundo”, quanto pelo envolvimento em diversos
projetos no estado e no país. Além do mais, seria importante destacar que ele ficaria ainda
mais em evidência pelo fato de levar a cabo diversos projetos econômicos de grande
magnitude, especialmente no Rio de Janeiro. Suas empresas ganhariam diversas licitações de
importantes obras públicas, além dos investidos realizados em áreas como energia e
portuárias, que aumentaram no estado.
Tudo isso o tornaria, no imaginário coletivo que então se estabelecia em torno dele,
num dos principais agentes das transformações pelas quais tanto a capital quanto o restante do
estado passariam, de acordo com o discurso oficial. Não bastassem as áreas supracitadas, ele
também atuaria em empreendimentos no espaço urbano, tanto através da construção de hotéis,
quanto no financiamento da infraestrutura que seria utilizada pela polícia militar nas Unidades
de Polícia Pacificadora (UPP), a principal ação do governo do estado na área de segurança
pública atualmente em curso no estado.
Partindo deste contexto, os moradores, mas também os movimentos sociais e outros
coletivos envolvidos na construção da denúncia dos processos de remoção, conjecturariam
que, “por trás da remoção” estariam os “interesses” deste empresário, além de outros colegas
seus. Neste sentido, surgiriam dois motivos para a retirada dos moradores da Estradinha: a
construção, pelo município, de uma avenida que passaria pela localidade visando ligar partes
do bairro de Botafogo, onde se localiza, até o shopping Rio Sul; e a edificação de um hotel,
por parte de Eike Batista, nesta área. À medida que estes motivos circulariam como rumores,
enquanto tentativas ajustadas ao contextos para interpretar os novos fatos decorrentes da
ruptura causada pelas ações de remoção, estes “interesses” seriam reforçados a cada novo
elemento que surgisse nessas ocasiões. Um deles seria justamente a instalação da Unidade de
Polícia Pacificadora na localidade. A presença desta reforçaria a compreensão de que a área
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seria retirada para ali ser colocado outro público, que não “os pobres”, mas os “ricos”.
Embora não haja espaço nesta tese para especificar este âmbito, basta mencionar o
fato de que na sequência da instalação de UPPs em diversas favelas da cidade os custos de
vida local aumentariam consideravelmente, notadamente os preços relacionados a questão da
habitação. Nesta circunstância crítica aberta pelos processos de remoção, esta ação estatal
seria vista, principalmente por movimentos sociais ligados à construção da denúncia pública
destas situações, como mais um elemento que confirmaria a intenção de retirar “os pobres”
para colocar “os ricos”. Afinal, “quem quer pobre por perto?”.
Os rumores, nas situações aqui analisadas, podem ser compreendidos como uma
espécie de “especulação prática”, uma reação cognitiva às intensas alterações nas rotinas de
vida e uma expressão dos sensos do justo e do injusto destes moradores. Isso ocorre, pois,
quando passam a circular rumores sobre os “verdadeiros” motivos da remoção, estes quase
sempre são articulados, inicialmente, às causas daquele acontecimento e, em seguida, da
justiça daquelas ações. Quando se menciona e se critica, por exemplo, a retirada dos
moradores em função do alargamento de uma avenida, põe-se em questão a “real”
necessidade de uma obra destas, visto que a “moradia seria mais importante” do que uma
construção de uma via expressa.
Em outro caso, uma intensa discussão se estabeleceria em torno dos limites a partir
dos quais as obras não poderiam ultrapassar na área onde se localizava a favela. Essa
discussão assim se constitui na medida em que, diante da indefinição e indeterminação da
medida exata da área a ser ocupada, não se poderia precisar (ou antecipar, para usarmos as
noções até agora mobilizadas) quantas casas poderiam sair ou não. Em muitas reuniões com
autoridades públicas responsáveis pelas obras, alguns moradores questionavam sobre a “real”
área a ser utilizada, enquanto as respostas quase sempre eram evasivas e pouco elucidativas.
Isso fazia com que a preocupação (e a discussão) em relação a quantidade “exata” de casas a
saírem persistisse. A prefeitura realizaria uma demarcação na área que seria usada. Entretanto,
apesar disso, a questão sobre tanto a real necessidade da avenida (“a moradia não é mais
importante?), quanto a de, sendo inevitável a sua construção, até onde ela deveria ir sem
interferir em todo o local, persistia. Enquanto isso, os moradores assistiam a retirada de seus
vizinhos, muitos avaliando que suas moradias permaneceriam intactas, haja vista que a
demarcação terminaria antes de suas residências.
Nas circunstâncias específicas ora em análise (as situações de deslocamento),
portanto, os rumores surgiriam precisamente como uma maneira de compreender os
acontecimentos em curso de desenvolvimento e, acima de tudo, como uma tentativa de se
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antecipar a estes, embora quase sempre fosse o contrário a ocorrer, na medida em que se
podia perceber o fato de que este recurso (a tentativa de enquadrar a situação num quadro
normativo que lhe desse sentido) apenas ocorria ex post facto. Ou seja, os rumores surgiam e
se reproduziam (e mesmo se alteravam ao longo do tempo) após as intervenções específicas
da administração pública e quando esta, através do contato estabelecido entre seus agentes e
os moradores destas localidades, produzia uma nova informação sobre a situação, reiterando
ou simplesmente modificando (fornecendo-lhe outro sentido) aquela inicialmente veiculada
como justificativa para a realocação no início do processo (quando havia).
Não importaria se o rumor é mentiroso ou verdadeiro, mas sim que ele se insere em
jogos de poder e que tem força de verdade, na medida em que produz consequências
concretas na vida das pessoas que os reproduzem. Para todos os fins práticos, como aponta a
etnometodologia, ele é real, posto que é apropriado e reproduzido a partir da sua consideração
enquanto uma verdade.
A questão da informação, aqui discutida a partir de uma de suas dimensões, qual seja,
os rumores, apontam justamente para essa forma específica de gestão destas localidades, neste
contexto, empreendidas pelas agências estatais. Como será possível observar logo adiante,
quando abordarei como operam, contextualmente, diversificadas técnicas estatais utilizadas
para lidar com estas populações, o que acionaria toda a engrenagem que as põem em
funcionamento, inclusive o rumor, seria justamente o aspecto decisivo presente na
configuração constituída pelos encontros situados entre agentes do Estado e os moradores de
favelas: a exceção.
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4

ESTADO E SUAS MARGENS: OBSERVANDO A ADMINISTRAÇÃO DE
POPULAÇÕES

O reordenamento da vida destas pessoas, nestas situações de remoção, ocorrida em
função de uma abrupta interrupção do fluxo regular de suas rotinas, como já se demonstrou
anteriormente, configura-se no contexto das práticas de exceção que marcam a condução
destes processos e caracteriza a relação das agências estatais com suas margens (neste caso,
com as favelas, mas não somente estas). Pelo fato de o Estado ser um Estado de exceção
rotineiro, como se verá logo a seguir, é que estas experiências podem ser compreendidas pelos
os que nelas se encontram envolvidos como sendo uma ruptura, a princípio, insuportável.
Cabe demonstrar e destrinchar que práticas de exceção são estas verificadas nestes contextos
de realocação, sobre as quais já seria possível afirmar que passaram a constituir certo padrão,
o que permite apreende-las no nível e no sentido aqui sugerido.
Antes, contudo, seria importante situar tanto o que aqui estou chamando de “práticas
de exceção”, quanto pela ideia de “gestão” ou “administração”, assim como venho
apresentando ao longo de todo o trabalho. Estas duas expressões são importantes para
entender como se configuram, atualmente, as relações nos espaços da cidade e como as
dinâmicas que se desenvolvem na atual conjuntura no meio urbano carioca se concretizam a
partir de outros registros cognitivos e morais, implicando, inclusive, numa alteração
substantiva na forma de atuação dos aparatos estatais em diversas dimensões do espaço
urbano. Tais mudanças operadas no enquadramento cognitivo, moral e político destas
dinâmicas, implicariam também na assunção de outras referências analíticas mais apropriadas
para compreender a passagem, apontada por Telles (2010), entre o tempo das “promessas
democráticas”, onde, segundo a mesma autora, buscava-se “prospectar a força mobilizadora
da ´linguagem dos direitos`” e o tempo das “urgências”, que se configuraria a partir da
chamada “crise dos Estados nacionais”, ocorridas no bojo das transformações que se deram
através das desregulamentações (ou novas regulamentações) neoliberais dos anos 1980 em
diante.
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4.1

A questão da circulação e a gestão dos problemas urbanos

Por em circulação, mover, retirar, deslocar, movimentar, produzir fluxos, reorientálos, direcioná-los: estes termos podem ser aqui entendidos como a cifra a partir do qual é
possível situar as práticas remocionistas ora em análise, tomando como sustentação analítica
as experiências atualmente em curso na cidade do Rio de Janeiro. Nesta configuração, as
situações de remoções experimentadas pelos moradores de favelas e levadas a cabo pela
administração pública municipal podem ser compreendidas indexando-as, para usar a
terminologia etnometodológica, a um quadro em que os grandes projetos políticos –
especialmente aqueles cuja base era a possibilidade da integração social – são deslocados em
favor da lógica da intervenção e da administração, notadamente a administração das
urgências.
Posto isto, não se deveria considerar estas ações a partir de certa deficiência do Estado
em “resolver” um dado problema (neste caso, o das favelas), em lhe oferecer uma solução
última e definitiva, mas, ao contrário, como expressão de uma prática que se configura tão
somente pela administração de algo que se pretende controlar, sejam os espaços, as pessoas
ou mesmo os fluxos destas e aqueles estabelecidos entre estas e aqueles. Seria a partir deste
enquadramento, deste deslocamento da “arte de governar”, para falar como Foucault, que se
poderiam compreender as dinâmicas urbanas contemporâneas.
Novamente, a atual política de remoções pode ser interpretada, se se ativer à
terminologia foucaultiana, não como objetivando “solucionar” um dado fenômeno traduzido e
definido coletivamente como um “problema”, como seria o caso das favelas, especialmente
no âmbito das considerações de sua possível realocação. Neste enquadramento, portanto, tal
intervenção estatal não poderia ser observada a partir de um parâmetro dual
sucesso/insucesso, mas, inversamente, como inerente a uma dinâmica de gestão que buscaria
não necessariamente “acabar” com o problema, mas contorná-lo, minimizar o que poderia ser
entendido como risco e inconveniente, reconhecendo que este e outros (problemas) não serão
suprimidos. Por conseguinte, as consequências destas intervenções estatais não devem ser
vistas como sendo distorções de objetivos iniciais ou como insuficientes face à dimensão do
“problema” em consideração, mas como esforços para regularizar (no sentido de regular,
controlar, delimitar) as circulações e os fluxos (de pessoas, mas também de coisas), de
organizar uma série de acontecimentos possíveis que, como afirma Foucault (2008a): “remete
ao temporal e ao aleatório, um temporal e um aleatório que vai ser necessário inscrever num
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espaço dado”.
De forma inversa ao que tradicionalmente se considera na análise sociológica (e, em
certo sentido, também na antropológica), buscarei tratar as práticas estatais que serão
destacadas nesta seção a partir do ponto de vista externo de suas consequências concretas na
vida das pessoas por elas envolvidas, que configuram um determinado campo de forças e
onde é possível verificar a constituição e o desenrolar de variados jogos de poder que
conformam o mundo urbano atualmente. Neste sentido, portanto, interessa menos apreender a
intervenção estatal a partir da expectativa de resolução de um dado problema, mas, sim, a
partir do modo como estas diferentes maneiras de intervir criam e recriam o fora e o dentro, o
“incluído” e o “excluído”, o que pertence e o que não pertence, o que se configura como
margens (territoriais ou não) ou não e a própria natureza do que se define como Estado.
Nesta angulação, um recurso heurístico interessante para pensar as situações de
remoção por mim observadas ao longo do trabalho de campo é a noção de
governamentalidade. Foucault (ibid.) a define como sendo o conjunto composto por análises,
cálculos, táticas, instituições e procedimentos que permitem que seja exercida esta maneira
específica de poder cujo objetivo principal é a gestão de uma população. Neste sentido,
interessariam as variadas técnicas de governo, entendidas como aquelas que permitirão
conduzir as condutas e os movimentos de determinados indivíduos em um dado contexto e
através de instrumentos estatais específicos.
Interpretar as variadas situações de remoção levando em conta os diversos
procedimentos de que lançam mão as agências estatais faz com que seja necessário, tal como
apontado por Das e Poole (2004), estabelecer um distanciamento daquela imagem
estabelecida do Estado como uma forma administrativa de organização política racionalizada
que tenderia a se desarticular ao largo de suas margens territoriais e sociais. Isso implica,
consequentemente, em localizar a ação do Estado em outro referencial, levando em
consideração como, na ponta, em suas ramificações, efetua, elabora, reelabora, formas de
gerir, conduzir e reconduzir determinados grupos sociais.
De acordo com Duarte (2011), Foucault, ao cunhar a noção de governamentalidade,
pretendeu se afastar da figura do Estado como onipotente e onipresente, daquela ideia de um
aparato que pudesse exercer o controle sobre todos os espaços da vida social desde cima, para
fazer valer, em seu lugar, a compreensão de que “os poderes se exercem por meio de técnicas
difusas e discretas de governo dos indivíduos em diferentes domínios” (2011: 54). Tal como
afirma Foucault (2008a), o Estado nunca possuiu a unidade que historicamente a análise
política pretendeu que tivesse. Segundo o autor, o “Estado talvez não seja mais que uma
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realidade compósita” e, levando em consideração o ponto de vista externo de sua atuação, isto
é, das táticas e estratégias utilizadas para gerir uma população, não seria nada mais que um
“efeito móvel de um regime de governamentalidades múltiplas” (Foucault, 2008b).
Posto isto, a perspectiva explicitada por Das e Poole (2004) se apresenta como de
suma importância para a análise que aqui realizo na medida em que as autoras buscam
compreender a forma como o Estado se faz e se refaz cotidianamente em suas margens. Neste
sentido, pretendem entender o modus operandi do Estado para além de sua constituição
formal, burocrática e abstrata, isto é, buscando justamente aquelas situações em que suas
instâncias se encontram em relação com aqueles indivíduos e grupos que o constitui e aos
quais se direciona. O ponto específico que aqui me interessa é o fato de que o Estado é
apreendido como algo que se constitui permanentemente nas margens, ou seja, através de
processos

por

meio

dos

quais

os

variados atores sociais envolvidos definem

permanentemente, e cumulativamente, o “legal” e o “extralegal”.
Situados sempre nas margens do que se aceita como inquestionável controle do
Estado, as margens apresentadas na obra organizada por estas autoras seriam respectivamente
lugares de onde a natureza pode ser imaginada como selvagem e descontrolada e de onde o
Estado estaria constantemente redefinindo seus modos de governar e de legislar. Estes lugares
não seriam simplesmente territoriais: consistiram também em lugares de práticas nos quais a
lei e outras ações estatais seriam colonizadas mediante outras formas de regulação que
decorrem das necessidades (ou imposições às) das populações. As margens mencionadas por
Das e Poole (op. cit.) se referem àquelas práticas relativas a uma contínua redefinição da lei
através de formas de violência e autoridade, que podem ser construídas tanto como
extrajudiciais quanto prévias ao Estado e fora deste. Neste sentido, a relação entre margens e
o Estado se daria através da exceção.
Estas autoras tomam como referência para pensar essa relação a maneira pela qual
Giorgio Agamben define exceção. Segundo o autor, o paradigma político atual se fundaria no
dilema do significado jurídico de um conjunto de ações que seriam, em si mesmas,
extrajurídicas. Agamben (2004) se indaga como seria possível a inscrição de uma anomia no
ordenamento jurídico, de como este permitiria uma lacuna quanto a uma situação tão
importante como a da presença de algo que seria, a principio, estranha a ele próprio. A
resposta que o autor dará se concentra na afirmação de que aquilo que define como “estado de
exceção” não ser algo nem exterior, nem interior ao ordenamento jurídico. Na verdade, tratarse-ia do que ele denomina de uma “zona de indiferença” em que “o dentro e fora não se
excluem, mas se indeterminam. A suspensão da norma não significa sua abolição e a zona de
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anomia por ela instaurada não é destituída de relação com a ordem jurídica” (2004:39).
Esta zona de indiferença, que constituiria o estado de exceção, implicaria num
processo em que, para garantir a vida e a própria ordem jurídica, esta seria suspensa, muito
embora a lei permaneça em vigor. Neste sentido, segundo Agamben (op. cit.), a lacuna
existente não seria interna à lei, mas se referiria à relação que esta estabeleceria com a
realidade concreta. De acordo com o autor, em estado de exceção separa-se a norma e sua
aplicação justamente para que esta última seja possível. Esse processo “introduz no direito
uma zona de anomia para tornar possível a normatização do real” (2004: 58).
Neste sentido, pensar as ações estatais no contexto específico das práticas de remoção
de favelas apenas seria compreensível à luz da consideração da transitividade entre o legal e o
ilegal, entre o formal e o informal. Apesar da constituição desta “zona de indiferença” entre
um e outro âmbito, isso não significa ignorar, tal como aponta Telles (2010), que “leis,
codificações e regras formais têm efeitos de poder, circunscrevem campos de força e é em
relação a elas que essa transitividade de pessoas, bens e mercadorias precisa ser situada”. Se
considerarmos que o estado de exceção se caracteriza como um “espaço anômico onde o que
está em jogo é uma força de lei sem lei” (Agamben, 2004), e se esse espaço vazio de direito,
segundo o mesmo autor, parece se apresentar como algo importante para a ordem jurídica
(isto é, para que esta se funde seria necessária uma relação com a anomia), então seria
possível apreender o fato da lei enquanto táticas, tal como afirma Foucault (2008a).
Gostaria de ressaltar o fato de que, se o interesse aqui é a observação dos
procedimentos estatais concretamente mobilizados nas interações entre agentes públicos e
moradores de favelas, que configuram os jogos de poder que constituem a trama urbana
atualmente, então a lei deve ser tratada a partir dos modos de sua operação prática. Foucault
(op. cit.) aponta que, em relação às práticas de governo da população, para que essa se realize
e se efetive, tratar-se-ia de considerar como seria possível “dispor” das pessoas (e também das
coisas). Ele ressalta que “a palavra dispor é importante porque, na soberania, o que
possibilitava alcançar a finalidade da soberania, isto é, a obediência às leis, era a própria lei.
Ao contrário, aqui (na governamentalidade), não se trata de impor uma lei aos homens, tratase de dispor das coisas, isto é, de utilizar táticas, muito mais que leis, ou usar ao máximo as
leis como táticas. Agir de modo que, por um certo número de meios esta ou aquela finalidade
possa ser alcançada” (2008a: 131-132).
Levando isso em consideração, quando se observam as técnicas de gestão de
população, na operação capilar e infinitesimal do governo nas margens de que nos falam Das
e Poole (2004), abre-se a possibilidade de compreender o Estado não pelo fato de que a
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análise assim sugerida capture práticas “exóticas”, mas porque esta forma sugere que estas
mesmas margens sejam consideradas como supostos necessários à formatação do Estado, da
mesma maneira que a exceção, tal como já apresentado por Agamben, é a regra. Posto isto, tal
como afirmam as autoras supracitadas, as práticas estatais nas margens (em estado de
exceção) não poderiam ser entendidas em termos de lei e transgressão, mas como práticas que
se encontrariam simultaneamente dentro e fora da lei.

4.2

As práticas remocionistas nos instantes em que se constituem

Na primeira parte desta tese, mobilizei a noção de gramática (ou linguagem prática)
como um recurso analítico para compreender a reincorporação da remoção como forma de
ação estatal especifica nas favelas. Estão noção é definida pela consideração simultânea de
discursos e práticas que envolvem a constituição de um dado fenômeno social. Como aponta a
etnometodologia, ao falar, o ator social constitui o mundo. Portanto, fala e ação, discurso e
prática seriam indissociáveis. Isto se torna importante, haja vista que os argumentos
mobilizados especialmente pelas autoridades públicas para justificar a remoção implicam,
consequentemente, em ações concretas dos aparatos de Estado em relação às favelas. As
“práticas remocionistas” às quais me referi acima (e que continuarão a ser descritas a seguir)
remetem ao modo como o Estado atua em suas próprias margens, implicando, portanto, na
necessidade da explicitação desta atuação, pois esta apontaria e expressaria como as favelas
são apreendidas no interior do que venho sugerindo como sendo o “repertório da remoção”.
Ao longo do trabalho de campo, pude observar como as práticas estatais se
diversificavam e se atualizavam ao longo das interações entre agentes do Estado e os
moradores de favelas nas variadas situações de remoção que se sucederam. Apesar de
algumas diferenças pontuais, relacionadas com a história e trajetória local dos moradores de
uma dada favela, foi possível perceber a constituição de certos padrões, de modos típicos
destas interações ocorrerem. No período que compreende a realização da pesquisa aqui
sistematizada, observei diversas situações nas quais o Estado (aqui entendido como aquela
malha de relações perceptíveis do ponto de vista externo das técnicas e estratégias que utiliza)
experimentou diferentes técnicas para lidar com os moradores das favelas que pretendia
remover. A seguir, buscarei demonstrar, a partir da descrição etnográfica, algumas destas
situações onde foi possível perceber a mobilização e o acionamento de determinados
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procedimentos por parte de agentes estatais e de como o encadeamento destes momentos
conforma um determinado campo de forças e jogos de poder específicos.
Para tornar compreensível a maneira pela qual se configuram estas situações de
remoção, optei pela seguinte sequência de apresentação: inicialmente, descreverei, não
exaustivamente, três casos distintos de favelas que passaram (ou estão passando) por
processos de remoção. Neste primeiro momento, destacarei aquelas circunstâncias iniciais do
contato entre agentes públicos e moradores de favelas e alguns desdobramentos posteriores.
Na sequência, descreverei algumas situações vivenciadas que ajudarão a ilustrar como se
davam as dinâmicas destes contatos.
Por fim, cabe um comentário sobre os casos que privilegiarei neste momento. Aqueles
que foram escolhidos se referem a regiões diferentes da cidade: dois da Zona Norte (sendo um
do subúrbio carioca) e outro da Zona Oeste. Além desta distinção, outra que se tornou
importante para esta escolha se deve às justificativas inicialmente mobilizadas pela
administração pública para realizar o processo de realocação: no primeiro, a questão do risco;
no segundo, a realização de obras viárias preparatórias para os megaeventos esportivos; no
terceiro, algo que variou entre uma justificativa do risco e obras para os referidos
megaeventos. Apesar desta opção por esta forma de apresentação, na medida em que for
necessário à análise trarei elementos de outros casos de remoção, haja vista o fato, destacado
acima, de que, apesar de algumas diferenças acerca da história local, a intervenção estatal
acabaria por se estabilizar em relação a alguns de seus procedimentos, produzindo um
determinado padrão observável in situ.

4.2.1 Parque Colúmbia: a questão do “risco”

Esta situação se iniciou em março de 2010, quando ocorreram chuvas fortes na cidade
e a localidade sofreu com enchentes em alguns pontos. Desde esse momento, a prefeitura
iniciaria uma tentativa de retirar os moradores, justificando a iniciativa pela afirmação de que
moravam em área de risco. Ainda naquele período, várias notícias foram veiculadas nos
jornais de grande circulação da cidade nas quais se afirmavam e se reiteravam duas coisas:
que os moradores estavam ocupando uma área de risco e que a prefeitura estaria planejando
retirá-las de lá, levando-as para outras moradias sem, contudo, informar aonde se localizariam
ou se estariam prontas.

163

A situação dos moradores desta localidade se tornaria mais crítica após as chuvas de
abril daquele ano, que provocariam diversos estragos na cidade e que atingiria,
principalmente, as favelas. Naquele período, autoridades públicas, bem como os grandes
meios de comunicação, assim como abordei no segundo capítulo, traduziriam as
consequências da tragédia climática como resultado da “desordem urbana”, que produziu
“áreas de risco” como as favelas. Por ocuparem encostas ou beiras de rio de forma
inadequada, os moradores destas localidades seriam, em parte, associados ao problema. Não
muito tempo depois, o prefeito, bem como o governador do estado, logo foram à imprensa
anunciar planos de remoção por toda a cidade, inclusive publicando decretos que autorizavam
demolições mesmo sem a vontade e concordância dos moradores, como destaquei na primeira
parte deste trabalho. A favela do Parque Colúmbia seria uma das primeiras a serem incluídas
na lista de remoções da prefeitura. A partir daí, a vida dos moradores passaria por uma intensa
modificação, alterando suas rotinas, levando-os a conviverem com uma sequência de novas
situações.
O primeiro fato ocorrido, logo após as chuvas de abril, seria a ida da Defesa Civil,
conjuntamente com o então presidente da associação de moradores, para distribuir autos de
interdição aos moradores. A equipe, ao invés de ir de casa em casa, chamava-os aos gritos
para que fossem para a rua, levando seus documentos e, assim, assinassem o auto de
interdição, sem que houvesse qualquer explicação sobre a sua situação.
Como destacarei a seguir, os “autos de interdição”, notadamente nas favelas cuja
alegação para remoção fora a questão do risco, tornar-se-ia um dispositivo importante da
maneira pela qual os agentes públicos lidavam com os moradores nestas situações. Após a
vistoria, os moradores eram instados a assinar estes documentos, pois assim configuraria uma
situação de concordância com a definição da administração pública (através da ação dos
técnicos da defesa civil) de que aquela área seria, de fato, de risco. Isto criava as condições
para que os moradores fossem retirados de suas casas, mesmo contra sua vontade, como
também tive oportunidade de discutir na primeira parte. Se não saíssem de suas casas, os
agentes públicos envolvidos, de acordo com um decreto publicado pela prefeitura à época,
seriam autorizados a entrar nas casas e retira-los.
Assim como no caso em questão, em outra localidade que havia sido atingida pelas
chuvas, os técnicos da defesa civil não percorriam todas as casas da área apontada como
sendo de risco e faziam apenas uma análise visual do exterior. Além disso, os autos de
interdição não eram entregues aos moradores em suas casas. Uma equipe da defesa civil e de
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outros órgãos da prefeitura situou-se em um determinado trecho da localidade e lá os
distribuía.

Nestes autos de interdição constam apenas a ordem do serviço, o nome da pessoa em
questão, a localidade em que mora e, normalmente, a explicação, que aparece no cabeçalho se
resume à frase “nos termos do artigo 8° e 10° da Lei n° 1574 de 11 de dezembro de 1967 e do
(símbolo de parágrafo) 1° do artigo 3° do Decreto n° 26966, de 31 de agosto de 2006, e, por
ter sido constatada a existência de indícios de ameaça à integridade física de pessoas e bens,
lavrei o presente AUTO DE INTERDIÇÃO do (a)”. Não há, no corpo do documento,
qualquer outra informação que possa explicitar esta alegação, que já se encontra previamente
destacada. A não explicitação dos motivos pelos quais se realiza tal procedimento será uma
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das fontes de conflito importante na relação entre moradores destas localidades e a
administração pública.
Retornando ao caso em tela, no mesmo dia em que distribuíam os autos de interdição,
funcionários da defesa civil orientavam os moradores para que tirassem cópias de seus
documentos (identidade, CPF, comprovante de residência e o próprio auto de interdição) e se
dirigissem a uma localidade (um bar) na qual se encontravam assistentes sociais da prefeitura,
que eram responsáveis por inscrever os moradores num cadastro sem especificar a sua
natureza. Estas assistentes sociais, segundo apontaram os moradores, quando questionadas,
não sabiam explicar o porquê daquele cadastramento.
Em outras partes da localidade, especificamente na associação de moradores, este
cadastro era realizado por agentes de saúde, embora estas afirmassem que aquela não fosse
sua função. Nesta ocasião, os que faziam o cadastro orientavam os moradores a continuá-lo na
Região Administrativa (RA) do bairro. O objetivo era fazer com que os moradores
realizassem um cadastro único (CAD-único) e fossem incluídos em algum programa federal
de habitação. Entretanto, isto apenas se tornaria de conhecimento dos moradores no momento
em que foram à RA, já que nem a Defesa Civil, nem a associação de moradores os
comunicaram.
Na RA, a assistente social que os atenderia lhes informaria que imediatamente após se
inscreverem neste cadastro único fariam parte do programa Minha Casa, Minha Vida, e que
deveriam aguardar aproximadamente três meses sobre as novas habitações. Informaria ainda
que, após esse período, deveriam entrar em contato com a RA para saber sobre o andamento
deste processo. Ainda neste mesmo dia, os moradores foram orientados a comparecer na
associação de moradores para que pudessem obter um comprovante de residência (já que não
há registro de algumas ruas). Retornando à localidade, os moradores se dirigiram a duas
associações de moradores locais para terem informações sobre este comprovante, onde foram
informados de que teriam que pagar quarenta reais pelo documento, o que seria recusado por
alguns.
Aproximadamente uma semana após, o procedimento utilizado se alteraria. Agentes
públicos foram à localidade com uma listagem de nomes de moradores. Esta lista fora feita
com base no mesmo cadastro já existente na RA, realizado na semana anterior. Os agentes da
prefeitura foram avisar aos moradores para que comparecessem a subprefeitura da região para
retirar o cheque do “aluguel social”, dado pela prefeitura em caso de necessidade de retiradas
de casas em áreas consideradas de risco. Contudo, os moradores ficaram surpresos, pois nada
disso havia sido comunicado anteriormente, nem pela Defesa Civil, associação de moradores
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ou pela Região Administrativa. Logo após isso, um representante de uma das associações de
moradores locais, em conjunto com um funcionário da subprefeitura da região (que já havia
estado naquela favela), apareceram com os cheques para serem distribuídos. Por não
entenderem o procedimento em questão, alguns moradores se recusariam a aceitar e passariam
a exigir mais informações.
Entretanto, apesar da recusa, o representante da associação de moradores e o
funcionário da subprefeitura começariam a utilizar argumentos traduzidos pelos moradores
como ameaças, na medida em que afirmavam que se eles não aceitassem o cheque iriam
chamar o “Choque de Ordem” para derrubar as casas, independente de quem estivesse em seu
interior. Além disso, os moradores que aceitassem o cheque, mesmo sem terem conhecimento
sobre o que lhes aconteceria e sobre todo o processo posterior, teriam que assinar
imediatamente um termo de compromisso em que constava a necessidade de saírem de seus
imóveis no prazo máximo de 48 horas.
Os moradores que receberam o aluguel social acabariam encontrando uma série de
dificuldades posteriormente. Sem orientação, muitos não conseguiram alugar um imóvel de
melhor qualidade que aquele em que moravam anteriormente, dentro ou fora dali. Em alguns
casos, por exemplo, alugar-se-iam, por falta de opções na localidade (principalmente por
conta do aumento do valor dos aluguéis), casas que estavam em pior situação do que aquela
da qual se havia saído, já que a prefeitura justificativa a saída por conta do risco daquelas
moradias. Devido à relativa especulação imobiliária criada pela distribuição do aluguel social,
muitas pessoas não conseguiram alugar novas casas na região e acabariam permanecendo
naquelas que foram interditadas. Para evitar que os moradores retornassem às casas que já
haviam sido interditadas, funcionários da subprefeitura iniciariam a demolição de algumas.
Moradores relatam que estes mesmos funcionários sugeriam a eles que retirassem portas e
janelas, sem explicitar os motivos.
A partir deste momento, os moradores, insatisfeitos com a situação e a falta de
informações, decidiram se organizar. Neste período, já havia algumas casas derrubadas.
Diante disso, uma moradora, que é advogada, orientou outra a buscar a defensoria pública. Os
moradores, através do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública, constituíram um
processo jurídico sobre sua situação e desde então iniciaram uma luta contra a remoção e/ou
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por um processo de reassentamento. Imediatamente após isto, foi conquistada judicialmente
uma liminar que paralisava as demolições em curso114.
Diante desta mobilização, duas associações de moradores locais resolveram fazer uma
reunião com os moradores, no mês de maio. Nesta, estavam presentes o subprefeito e uma
vereadora cuja base política ficaria na região. Segundo esta parlamentar, nenhum dos
moradores sairia de suas residências sem que estas fossem anteriormente avaliadas e seus
respectivos moradores indenizados. Os moradores, com muitas dúvidas, fariam diversas
perguntas e, a todo o momento, tanto o subprefeito, quanto a vereadora, afirmariam que
aquela localidade não seria retirada pela prefeitura. A vereadora em questão ainda comentaria
que tinha conhecimento do processo judicial aberto pelos moradores, afirmando que isto não
os levaria a nada.
Após esta reunião, o subprefeito esteve na localidade com uma equipe de um jornal
carioca. Enquanto caminhava com os jornalistas dizia a estes que a localidade alagava após
chuvas, afirmando que as águas chegavam até dois metros de altura nas casas. Uma moradora,
que foi informada sobre a reportagem, iria ao encontro do subprefeito. Lá, questioná-lo-ia a
respeito do número de óbitos do local, já que, com a afirmação por ele repassada aos
jornalistas, deveria haver um número considerável de mortes a cada chuva naquele local.
Evitando entrar numa interação conflituosa, desviaria o questionamento para o representante
da defesa civil que também participava da reportagem. Este responderia que não havia óbitos
na região provocados por enchentes, pois trabalhariam com a prevenção. A moradora que
havia feito a pergunta sobre os óbitos insistiria na questão perguntando sobre os motivos pelos
quais não havia um programa de reassentamento para os moradores, pois a justificativa para
remoção, isto é, o fato de morarem supostamente numa área de risco, em sua compreensão,
não fazia sentido.
Alguns dias depois da referida reunião e após a visita dos jornalistas, o subprefeito,
que havia apontado, junto com a vereadora, que não havia necessidade de os moradores
saírem da localidade, mudaria sua versão. Em outra reunião organizada por uma das
associações de moradores local, ele diria que os moradores deveriam sair e que a área seria
realmente “desapropriada”, segundo ele, “de qualquer maneira”. Nesta mesma reunião, os
moradores mobilizados contra a remoção descobririam que havia outros moradores que

_______________________________________________
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Abordarei mais detidamente a questão da construção da ação coletiva na parte 4.
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estavam recebendo aluguel social sem, contudo, estarem em uma área que a prefeitura
afirmava ser de risco.
Como já relatado acima, as demolições seriam iniciadas logo após a primeira visita de
agentes públicos a localidade. Como não foram seguidas da retirada dos entulhos, algumas
ruas se tornariam inviabilizadas, bem como a rede de esgotos. Outro fato importante fora que
as demolições, que se iniciariam por uma das ruas inicialmente não delimitadas inicialmente.
Um funcionário da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), que havia sido convidado para
uma reunião nesta favela, demonstraria estranheza diante do fato, relatado pelos moradores, e
se apresentaria surpreso ao verificar que algumas casas nesta rua já haviam sido demolidas,
apontando que ali não estaria prevista demolições de imóveis.
A vida dos moradores do Parque Colúmbia passaria por uma modificação profunda.
Sua rotina foi de tal modo alterada, que muitos moradores tiveram problemas de saúde e os
que já possuíam tiveram estes agravados. Como exemplo da espécie de pressão a qual
estariam submetidos naquele momento, um morador havia saído para o trabalho e, quando
retornou, percebeu que sua casa havia sido arrombada, que retiraram seus pertencentes,
levaram os alimentos e, por fim, iniciariam a demolição, ainda com alguns bens no interior do
imóvel. Em outra situação, uma moradora, cujo filho estava internado em estado grave e,
portanto, sua atenção estava voltada para ele, teve que lidar com o assédio de agentes
públicos, que a abordavam frequentemente lhe dizendo para sair imediatamente de sua casa,
tal como faziam com o restante dos moradores. Além disso, muitos moradores que haviam
planejado melhorar suas casas tiveram que desistir ou adiar, pois se criara uma situação
instável, já que fora abalada a certeza de permanecerem no local em que moram. Quando
alguns moradores questionavam sobre alterações em sua rotina, como a questão da escola dos
filhos e de seu próprio trabalho, caso fossem retirados de seus locais de moradia, sempre em
tom de ironia, representantes da prefeitura afirmavam que “escola tem em qualquer lugar. É
fácil de resolver”.
Diante dos acontecimentos, os moradores, através da defensoria pública, solicitaram
uma reunião inicialmente com a Secretaria Municipal de Habitação (SMH) e, posteriormente,
com o subprefeito da Zona Norte. Na primeira, os moradores relataram a situação das
demolições, bem como as pressões que recebiam de agentes públicos para que deixassem suas
casas. Funcionários da secretaria que os receberam disseram que nada sabiam sobre o que
ocorria, nem sobre o auto de interdição que havia sido assinado pelos moradores. Os
moradores estranhariam o desconhecimento por parte da SMH acerca dos procedimentos
empregados pela subprefeitura na comunidade, haja vista que havia a perspectiva de que
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sairiam aproximadamente 150 casas. No segundo encontro, o subprefeito optou por uma
formalidade que, segundo os moradores, nunca apresentara anteriormente no contato com os
moradores desta localidade. Questionado sobre o que ocorreria com os moradores, e evitando
entrar em discussão com estes, respondia, de forma lacônica, que a situação “estava em juízo”
e não apresentava maiores explicações às questões feitas pelos moradores.
Os procedimentos dos agentes da prefeitura, muitas vezes concretizados a partir da
participação de alguns integrantes das associações de moradores locais, envolviam ameaças
diretas a moradores que constituíram uma mobilização a favor da permanência da localidade
em questão. Entre muitos exemplos, destacarei alguns: o primeiro refere-se à atuação de um
determinado representante da subprefeitura que, em diversas ocasiões, tinha como prática
rotineira apontar uma determinada moradora quando esta passava na rua, constrangendo-a
diante de outros, afirmando que ela seria responsável pela paralisação das demolições, que
ocorrera após a conquista da liminar na justiça. Seu objetivo, assim compreendido pelos
moradores envolvidos, seria “colocar um contra outro”, repetindo tal procedimento em
diversas ocasiões.
Este agente público passou a dizer na localidade, naquele período, que os cheques com
o aluguel social deixariam de ser distribuídos por conta do processo judicial iniciado por
alguns moradores que questionavam a forma como a remoção estava sendo feita pela
prefeitura. Entretanto, importante mencionar que a não distribuição se devia ao fato de que a
própria prefeitura havia interrompido este processo de distribuição. Os moradores,
especialmente aqueles que constituíram a ação judicial, ao analisarem a situação, passaram a
interpreta-la como uma resposta da administração pública à mobilização local e, com isso,
encontrar formas de impedi-la de ter continuidade. Criou-se um ambiente de mútua
desconfiança, levando até o fato de aqueles moradores que estavam interessados em sair
“ameaçassem”, de alguma forma, seus vizinhos. Um destes sofreria duas “ameaças”: na
primeira, uma vizinha disse que lhe processaria alegando que ele havia aberto um processo
contra a prefeitura e que isto o impediria de receber a chave de uma casa supostamente
existente e prometida pela prefeitura e que seria entregue até o final de maio de 2010. Este
vizinho fez um abaixo assinado contra ela, citando este argumento como forma de convencer
os demais de que suas críticas eram pertinentes e deveriam ser consideradas. A segunda
ocorreu quando um casal, também vizinho, fora à sua casa, indagando sobre o que vinha
acontecendo, e disseram que se não recebessem ou fossem sorteados para ganharem uma casa
até dezembro, abririam um processo contra ela.
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Outra estratégia da subprefeitura para convencer os moradores a saírem e também para
desmobilizar os que se organizaram, fora a de oferecer apartamentos num conjunto
habitacional no bairro de Cosmos, na Zona Oeste da cidade. Este mesmo condomínio está
sendo oferecido para moradores de outras favelas, o que levaria os moradores a questionarem
à legitimidade do que a administração pública chamava de “oferta”. Um funcionário da
subprefeitura organizou a ida de moradores para este conjunto. No dia combinado, havia
apenas um ônibus disponível para um grande número de pessoas presentes. Mas, depois de
parte destas conseguir entrar e se acomodar este mesmo funcionário informaria que não os
levariam mais, pois não seria possível levar todos e que o ônibus não poderia ir. Neste
momento, iniciar-se-ia um tumulto e moradores, por conta própria, alugariam vans e, junto
com este funcionário, iriam até o local.
Chegando lá, ninguém pode entrar, pois o mesmo funcionário disse que havia
esquecido a autorização e o crachá de empregado da subprefeitura. Os moradores que foram
até os conjuntos desconfiariam. Posteriormente, descobririam que o referido agente público
não havia comunicado sua ida ao local em tempo hábil para a SMH e, por isso, não teria
conseguido entrar com os moradores nos conjuntos. O funcionário da subprefeitura,
conjuntamente com a presidente da associação de moradores, atualizaria, a partir daí, as
“ameaças” dizendo que os moradores que não quiserem aceitar o apartamento em Cosmos não
terão direito a alternativa. Alguns moradores, com medo e sob pressão, aceitariam a oferta da
prefeitura e iriam para os conjuntos.

4.2.2 “Nada vai impedir que a obra aconteça”: Vila Recreio II

A experiência de remoção da favela Vila Recreio II começaria quando o prefeito
lançaria as obras da Transoeste, via pública que ligará o bairro da Barra da Tijuca ao de Santa
Cruz, na Zona Oeste da cidade, obra esta para as Olimpíadas de 2016. Naquela ocasião, ele
fez um discurso falando sobre a importância das obras, mas não comentaria nada acerca das
favelas que estavam no traçado da futura via. No final daquela inauguração, segundo o relato
dos moradores que estavam presentes naquela cerimônia, ele olharia em direção ao terreno
onde as pessoas estavam e afirmaria que este quase havia sido perdido, mas que a prefeitura
havia conseguido recupera-lo, sem especificar exatamente em relação a que ele estava se
referindo. Na sequência daquela interação, ressaltaria que a questão das favelas da região “já
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estava resolvida”, sem também detalhar o que isso significava. Esta afirmação seria feita não
exatamente para os moradores das favelas presentes àquela ocasião, mas para o restante do
público que estava presente, formado por outras autoridades e moradores dos condomínios de
classe média e alta da região.
Evitando qualquer possível questionamento, o prefeito, após sua exposição, sairia pela
lateral do palco instalado no local. Alguns moradores da referida localidade foram atrás dele
para saber mais informações sobre sua situação. Eles conseguiriam contatar o prefeito, que
lhes diria para ficarem tranquilos, pois ninguém perderia nada e tudo seria feito de forma
organizada. Moradores afirmaram que este comentário fora feito em tom de voz baixo,
segundo eles, para que não ocorresse nenhum tipo de reação intempestiva por parte deles e
que isso gerasse alguma forma de constrangimento a ele. Contudo, posteriormente, as coisas
se passariam de forma completamente diferente daquela que o prefeito havia afirmado nesta
ocasião, como se terá oportunidade de observar na descrição a seguir.
Algum tempo depois, uma moradora descobriria, por acaso, quando circulava em um
supermercado, a realização de uma reunião que ocorreria na Região Administrativa do bairro
sobre as obras de alargamento da avenida que o corta e que estava prevista para as
Olimpíadas. Embora não tenham sido comunicados, um grupo de moradores resolveu
comparecer a esta reunião. Importante destacar, porém, como afirmado acima, que algumas
pessoas desta localidade em questão sabiam, em alguma medida, da intenção da
administração pública em duplicar a referida avenida, embora tal projeto nunca tenha sido
efetivado.
Desta vez parecia ser diferente, pois a cidade havia sido escolhida como sede para os
próximos Jogos Olímpicos. Por isso decidiram ir neste encontro que explicaria as
intervenções urbanísticas na região. Mas, quando chegaram ao local, seriam avisados que não
poderiam falar, pois seriam postos para fora se assim o fizessem. Um dos moradores, que
conhecia alguns moradores dos condomínios da região, já que havia trabalhado para elas,
pediu para que um deles perguntasse sobre as favelas, já que os próprios não podiam se
manifestar. E assim foi feito. Um dos presentes perguntou sobre as favelas que existiam no
bairro e que seriam afetadas pela obra. Representantes da subprefeitura (além de um vereador
presente e um engenheiro da empresa responsável pela obra) disseram que não havia favela
alguma no trajeto da obra e que algumas casas que existem já "estariam resolvidas" há muito
tempo. O vereador que ajudou a organizar a reunião teria se comprometido a colaborar no
sentido de impedir que houvesse algum entrave, pois a situação das favelas do local não iria
interferir no andamento do projeto.
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Após insistência dos moradores, o subprefeito os receberia. Até este momento, não
havia sido feito contato com os moradores por parte da prefeitura, que até então descobririam
o que se estava falando sobre eles de forma indireta. Entretanto, algum tempo depois, o
subprefeito enviaria um funcionário da subprefeitura objetivando marcar uma reunião com os
moradores, somente três meses depois das primeiras notícias de remoção. Esse representante
passaria a ir à casa de um morador local, mas nunca o encontrava, pois este estava
trabalhando. Num determinado dia, outro morador apontou que esta pessoa da subprefeitura
estava lá e que o estava procurando. O agente público reclamou, afirmando que não podia
ficar correndo atrás dele o tempo todo. O morador, estranhando a forma como o funcionário
da subprefeitura o estava tratando, deixou-o falando sozinho, mas ele o chamaria e diria que o
subprefeito queria marcar uma reunião, mas que somente poderiam participar o referido
morador e mais dois, no máximo.
O morador em questão apontaria que não poderia ir sozinho, já que o assunto se referia
ao conjunto dos moradores, mas o agente público insistiria, dizendo que só poderiam ir quatro
pessoas. O representante, diante do questionamento sobre quem participaria da reunião,
ressaltou que estariam presentes um integrante da Secretaria Municipal de Habitação (SMH),
a própria subprefeitura, a Secretaria de Obras e mais duas pessoas das outras favelas que
também seriam afetadas pela obra viária, mas em horários distintos.
No dia da referida reunião, iriam 12 pessoas da localidade, da Pastoral de Favelas e do
Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública. Quando o subprefeito se deparou com
aquele grupo, sua reação imediata seria de irritação, seguida da ordem para não permitir que
todas aquelas pessoas entrassem. Na sequência, ele pediria que fossem escolhidas apenas
quatro entre eles para participar reunião. Mas um morador rejeitaria a proposta e afirmaria
que, como o “problema” atingiria muitas pessoas, o agente público em questão deveria
receber todos os presentes. Consternado, o subprefeito os receberia.
Após esta pequena disputa, a reunião teria inicio. Nesta, o subprefeito falaria em três
alternativas para os que seriam removidos, ressaltando o fato de que ninguém “iria para a
rua”. Inicialmente, buscando justificar e legitimar a ação da prefeitura naquela localidade,
afirmaria que a oferta de novas moradias a partir do programa do governo federal Minha
Casa, Minha seria uma forma de permitir que aquelas pessoas que vivessem em áreas de risco
pudessem melhorar suas condições de vida, apesar de ponderar que apenas havia
empreendimentos deste tipo no bairro de Campo Grande, a quase 40 quilômetros do local
original de moradia.
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Afirmando falar em nome do prefeito, apontaria que ofereceria aluguel social para
aqueles que não concordassem com os locais oferecidos, até que estes pudessem reconstruir a
casa num local mais adequado. Mas não falou qual seria este local, nem quando o
empreendimento ficaria pronto. Na sequência, ele apontaria, como alternativas possíveis, a
indenização ou a “compra assistida”. Segundo afirmou, em todas estas formas a Secretaria
Municipal de Habitação seria responsável por realizar os artifícios adequados para que isso se
efetivasse: iria à localidade medir as casas, levando em consideração o tamanho, a qualidade
da construção, como se há laje, se é de alvenaria, ressaltando que toda a benfeitoria seria
considerada para a realização dos cálculos. Entretanto, logo em seguida, afirmaria que “não
teria” todas estas opções, ressaltando que isto seria uma decisão da SMH, e que apenas os
chamou à subprefeitura para “estabelecer contato” e comunicar que as intervenções da
administração pública se iniciariam em breve.
Os moradores, então, argumentariam que o artigo 429 da Lei Orgânica Municipal
destacaria a proibição das remoções e o que deveria ser feito quando estas são inevitáveis,
como, por exemplo, reassentar em local próximo. Contudo, o subprefeito afirmaria que isso
era “bonito”, porém que não funcionaria na prática, alegando que a terra era muito cara na
região onde se localizava aquela favela, mesmo sendo questionado pelos moradores que,
apoiando-se em uma matéria de jornal que tinha sido publicada há pouco tempo, afirmaram
que a própria prefeitura havia vendido terrenos públicos recentemente naquela região.
Na continuidade desta situação, na cena seguinte o subprefeito ressaltaria que a melhor
forma seria oferecer as três modalidades existentes, mas que isso não seria possível naquele
momento. Numa construção narrativa que operava a partir de um jogo de ambiguidades,
apontaria que “pode ser que eu não tenha Minha Casa, Minha Vida. Talvez eu não tenha para
todo mundo. Digamos que não tenhamos orçamento para este ano para indenizar todas as
casas. A habitação é que vai fazer isso”. Logo depois, ressaltaria a necessidade de “começar o
trabalho” e avisaria aos moradores que não seria mais permitido o crescimento daquela
localidade. Levando em consideração esta maneira pela qual ele estabeleceu o desenrolar
daquela situação, isto é, a partir de um jogo de ambiguidades (de resto, da mesma forma que
ocorreria em outras situações parecidas), na medida em que afirmava que a “prefeitura vai dar
opções dignas” e que “tudo vai ser feito da maneira mais tranquila possível”, apontava,
imediatamente após, que “esta obra vai acontecer” e que, como era considerada a principal
obra do governo, ela “vai acontecer e nada vai impedir que a obra aconteça”.
Ao final do encontro, em tom de aviso, afirmaria que de uma forma ou de outra a
subprefeitura e a SMH iriam começar a trabalhar na localidade cadastrando e fotografando os
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imóveis, mesmo sem definir previamente o destino dos moradores. Ressaltaria também que a
reunião, que para ele havia fugido ao seu controle, teria servido para isso: para não haver
reclamações posteriores de que a prefeitura entraria na comunidade sem falar com os
moradores.
O subprefeito, em certo tom de reclamação, afirmaria que a reunião com moradores de
outras favelas na mesma situação que a Vila Recreio teria durado aproximadamente 15
minutos, mas que aquela havia durado aproximadamente 2 horas e meia e que terminara “pior
do que havia começado”, afirmação interpretada pelos moradores como uma queixa acerca da
própria atuação, já que ele não havia conseguido convencê-los. Ele diria ainda que a
subprefeitura estava aberta para realizar novas reuniões e que levaria todas as reivindicações
colocadas ao prefeito, pois estas, segundo afirmara, “fugiram ao meu controle”.
Os moradores o questionaram sobre a possibilidade de se obter uma casa equivalente,
ou melhor, na região em que já moravam. Mas o subprefeito afirmaria que ali não seria
possível. Considerando a possibilidade da compra assistida, os moradores chegaram a fazer
um levantamento de valores de habitações na região e em outras próximas, considerando as
mesmas características e levando em conta o perímetro que determina a lei em caso de
reassentamento. Os moradores apontariam que, de acordo com o que queria oferecer a
prefeitura, apenas em outra favela seria possível obter alguma moradia equivalente. A
pesquisa feita pelos moradores apontaria casas, iguais as que já possuíam, cujos valores
variavam, em outras favelas (portanto, em novas áreas informais), entre 80 e 120 mil reais. Os
moradores organizaram este levantamento e entregaram ao subprefeito. Este afirmou, no dia
seguinte ao recebimento, e sem maiores explicações, que eles deveriam esquecer a compra
assistida, alegando que as pessoas queriam “preços de condomínio” e que, por isso, o prefeito
teria ordenado cancelar esta opção para estes moradores. Estes, ainda tentando estabelecer um
diálogo, propuseram que fosse comprado um terreno na região para eles, mas a proposta
sequer foi considerada, sendo ignorada prontamente.
O processo de realocação se iniciaria logo depois. Inicialmente, iriam agentes públicos
que se apresentaram como assistentes sociais, embora nenhuma identificação tivesse sido
apresentada, e alegando a realização de um cadastro para programas sociais, como o Bolsa
Família, tal como fora feita na favela do primeiro caso destacado. Entretanto, alguns
moradores descobririam, em seguida, que apenas uma delas seria, de fato, assistente social e
que as demais eram da Secretaria Municipal de Habitação, apesar de não terem se identificado
enquanto tais.
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Após isso, em outro dia, homens que haviam acompanhado as supostas assistentes
sociais e representantes da subprefeitura local foram medir, fotografar e marcar, com spray, as
casas dos moradores. Quando estes questionaram a marcação sem nenhum aviso prévio, os
agentes públicos recorreriam a argumentos intimidatórios. Passariam a afirmar que, se os
moradores não permitissem a entrada em suas casas, estas seriam avaliadas a partir de
estimativas visuais, baseadas apenas nas fotos externas e que, por isso, deixariam de ganhar
um valor melhor em caso de indenização, mesmo que esta ainda não tivesse sido cogitada
como forma de recompensa-los pela derrubada de seus imóveis.
Em outros casos, os funcionários da prefeitura que passariam a frequentar a localidade,
agindo da mesma forma que na ocasião relatada acima, ressaltariam que se os moradores não
colaborassem, isto é, permitissem a medição das casas e fizessem o cadastro, eles não
ganhariam nada e o "trator passará em cima de sua casa de qualquer maneira. Vai passar por
cima mesmo". Além do mais, estes ultimatos eram feitos ora por pessoas identificáveis, ora
não, já que muitas vezes os que diziam ser da prefeitura não apareciam com identificação e,
quando questionados, não gostavam de informar seus nomes e nem a qual agência estatal
pertenciam.
A desconfiança passa a regular, em parte, as relações locais em situações de remoção.
Na medida em que a normalidade esperada daqueles contextos de ação havia sido abalada
pelo anúncio ou pelo inicio do processo de remoção, simultaneamente, a localidade passaria a
contar com a circulação de pessoas “desconhecidas”, pelo menos de inicio, categoria local na
qual se poderia incluir não somente os agentes públicos, mas também aqueles ligados a
movimentos sociais e instituições públicas que atuam em conflitos como esses. Dependendo
da localidade, já que isso variaria bastante de uma situação à outra, a afluência de novas
pessoas (ou “desconhecidos”) abalaria a certeza que até então vigorava, fazendo com que
parte dos moradores destinasse maior atenção a estes novos fluxos internos provocados pela
ação da administração pública. Uma pergunta que passaria a ser feita nestas situações em que
novas pessoas surgem na localidade seria a seguinte: “o que aquela gente está fazendo ali?”.
Parte desta situação de incerteza seria percebida pelos moradores como resultante, em grande
medida, da dúbia ou não identificação dos agentes e dos motivos que os faziam estar ali.
Uma das principais estratégias da administração pública para fazer com que os
moradores saíssem de suas casas seria a tentativa de criar um conflito entre os próprios. Uma
dessas ações consistia, por exemplo, no seguinte: quando um grupo de moradores estava
presente, um funcionário da subprefeitura, sabendo do desconhecimento da maioria sobre o
processo em curso, afirmava que outros já haviam recebido indenização ou uma nova unidade
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habitacional. Isso fazia com que o próprio vizinho se transformasse em alguém a quem temer
e não um agente da prefeitura, apesar da intenção desta em retirá-los daquele local. Numa
dessas ações para tentar transformar vizinhos em oponentes e assim facilitar a intervenção da
prefeitura, um desses funcionários disse o seguinte: “Olha, não espalha não, você vai receber
mais do que esse morador, pois este está exigindo muito e corre o risco de não ganhar nada”.
Esta forma de agir fazia com alguns moradores ficassem com medo de não serem atendidos
em nenhuma das possibilidades existentes, muito embora estas não fossem claras no início,
fazendo com que aceitassem quaisquer ofertas que lhes fossem feitas naquele momento.
Simultaneamente, agentes públicos organizariam visitas aos conjuntos localizados na
Zona Oeste para onde, em tese, os moradores seriam reassentados. Nestas viagens, os agentes
da subprefeitura diziam aos moradores que eles “ganhariam muito” e que, além da casa,
ganhariam dinheiro. Mais uma vez, criar-se-ia uma situação em que os que foram
convencidos a sair da localidade passariam a considerar que aqueles que estavam
questionando as ofertas da prefeitura estavam os atrapalhando de conseguir a nova casa ou a
indenização. Estas visitas aos referidos conjuntos ocorreriam com certa frequência, nesta e em
outras favelas que haviam sido lançadas no processo de remoção. Para se ter ideia de como
este procedimento funcionava, seria interessante ressaltar uma situação muito parecida com
esta ocorrida em uma favela da Zona Norte da cidade, que também seria removida em função
de uma obra viária.
Após uma reunião com os moradores, o subprefeito da região prometeria levá-los para
conhecer as casas que haviam sido asseguradas a eles na Zona Oeste da cidade, opção esta
que não havia sido cogitada no início, pela área ter uma natureza jurídica bem complexa, na
medida em que as casas e parte do terreno ocupado teriam tido um proprietário particular. No
dia marcado para realizar esta visita, antes de irem, um funcionário da subprefeitura
responsável naquele dia por esta tarefa, disse-lhes que apenas poderiam ir aqueles que
realmente queriam a unidade habitacional ofertada e que aquela atividade “não era um
passeio”. Aos que deixavam nomes e documentos com ele (que deveriam, naquele instante,
ser apenas para indicar que participariam da visita), informaria que estes moradores, ao fazer
isto, isto é, concordar em ir aos novos imóveis, já demonstrariam a aceitação quanto a oferta
da prefeitura.
Retomando o caso em tela, a pressão sobre os moradores passaria a ser cada vez
maior. Muitos, com medo e receosos do futuro, começariam a aceitar a proposta da prefeitura.
A ação da administração publica nesta situação parecia ter surtido o efeito imaginado. As
reuniões de mobilização, segundo apontariam os próprios moradores, começariam a esvaziar a
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cada dia. Alguns moradores avisavam, em segredo, que outros estavam indo à Secretaria
Municipal de Habitação negociar a própria indenização. Outros habitantes locais, quando
eram encontrados por acaso na rua por outros, notadamente aqueles que haviam constituindo
alguma mobilização, afirmavam que iriam negociar, pois outra pessoa (outro morador ou
agente público) havia lhes dito que se não fossem à SMH imediatamente, nada receberiam
depois. O medo e a desconfiança haviam se espalhado entre todos.
Numa reunião na SMH, alguns moradores teriam assinado documentos sem ler.
Algum tempo depois, funcionários da subprefeitura estiveram na localidade e espalhariam a
informação de que aqueles que assinaram o referido documento não poderiam mais voltar
atrás na decisão, muito embora não houvesse a certeza do que efetivamente se tratasse em
termos de alternativa à remoção. Um morador, que não havia ido à SMH e conversado com
aqueles que foram, ligaria para a Defensoria Pública, que naquele momento já os atendia. O
defensor público que o atenderia informaria que aquilo que as pessoas haviam assinado seria
apenas uma opção quanto à alternativa habitacional oferecida pela prefeitura, isto é, que elas
estariam apenas escolhendo, entre as opções existentes, aquela que lhe condizia, mas que isso
ainda não significaria nenhum vínculo jurídico definitivo, muito menos uma última decisão
quanto ao processo de remoção.
Este mesmo morador, na sequência desta interação, pediria para que outros
perguntassem aos funcionários da subprefeitura que estavam na localidade realizando os
procedimentos de remoção sobre se essa informação acerca de uma suposta relação necessária
entre o ato de assinar determinados documentos e confirmação da proposta de realocação feita
pela prefeitura era verdadeira. Estes moradores assim o fariam. Após receber esta demanda,
os agentes públicos presentes começariam, naquele instante, a efetuar diversas ligações, sem
informar para onde as fazia. Logo depois, confirmariam a informação do morador que havia
entrado em contato com a defensoria pública, ou seja, de que aquela assinatura se referia
apenas a uma opção e não a uma aceitação final da oferta.
Após algum tempo, ocorreria mais uma reunião com o subprefeito, em setembro de
2010. Nesta, ao contrário das outras, além dos moradores, estariam presentes representantes
de diversos movimentos sociais. O subprefeito, mais uma vez consternado e irritado,
perguntaria quem eram aquelas pessoas. Os moradores citaram os nomes de cada e o
subprefeito ficaria cada vez mais irritado, demonstrando pouco apreço pela participação de
moradores e movimentos sociais na discussão sobre a situação dos primeiros. Ele, então,
apontaria, tentando deslegitimar os movimentos sociais presentes diante dos moradores, que
aquelas pessoas levadas à reunião por eles não seriam seus amigos e que a relação com eles
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não iria permitir “chegar a lugar nenhum com o prefeito” e que eles seriam “levados para o
buraco” por conta desta relação. Afirmaria, ainda, que entre ele e os moradores não precisaria
haver intermediários. Após este encontro, nunca mais se encontraria com os moradores,
apesar da continuidade do processo de remoção.

4.2.3 A “mãozona que derruba” e que leva à Cosmos: Metrô-Mangueira

O processo de remoção da favela Metrô-Mangueira teria inicio em julho de 2010. Uma
grande equipe da prefeitura foi ao local, que contava com a presença de integrantes da Defesa
Civil e da Secretaria Municipal de Habitação. Sem especificar o motivo daquela ação,
iniciariam a marcação das casas com a inscrição “SMH”, seguida de um número. Passariam a
realizar medições e a fotografar as residências, além do cadastramento dos moradores.
Quando instados por estes acerca dos motivos daquela operação, especialmente em relação ao
cadastramento, informavam que se tratava de um levantamento para que pudessem receber o
benefício Bolsa Família, programa do governo federal para pessoas pobres aumentarem sua
renda. Um agente ainda teria informado a um morador, que o indagaria sobre os motivos do
cadastramento, que este deveria ser feito, pois, se não o fosse, os moradores não poderiam
comprovar posteriormente serem os donos dos seus imóveis.
Além disto, agentes da Defesa Civil passariam a distribuir, tal como feito no primeiro
caso relatado, autos de interdição aos moradores, alegando que eles estariam morando em
uma área de risco. Uma moradora, assim que foi comunicada do que estava acontecendo,
relata que saiu às pressas do seu trabalho e se dirigiu à localidade. Chegando lá, ao ser
abordada por uma destas agentes, tê-la-ia indagado: “como você fala que minha casa esta
caindo se ela não está?”, seguido da resposta “ah, mas é que aqui é área de risco e vocês vão
ter que ir fazer cadastro de bolsa família”.
Segundo afirmaram os moradores naquele período, a única indicação repassada pelos
agentes públicos foi a de que deveriam ir ao Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) local e que deveriam esperar um contato da prefeitura, sem especificar exatamente de
que órgão ou secretaria de governo.
Nos dias seguintes, os moradores iriam ao CRAS levando documentação pessoal e
para obter novas informações sobre a situação local. Lá, as dúvidas sobre o que lhes poderia
acontecer aumentariam. Funcionários desta instituição, assim que os moradores começavam a
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chegar, solicitavam sua documentação (como carteira de identidade título de eleitor, carteira
de trabalho e CPF) e lhes faziam perguntas acerca de sua renda e tempo de moradia naquela
favela. Embora os moradores já desconfiassem do que lhes poderiam acontecer após aquela
intervenção da administração pública, no CRAS lhes informariam acerca do programa do
governo federal Minha Casa, Minha Vida, cujo objetivo é construir habitações populares, em
geral, para população de menor renda. Seriam comunicados que se passassem a compor
rapidamente o referido plano, teriam a possibilidade de obter um novo imóvel, muito embora
esta questão ainda fosse fonte de inúmeras dúvidas entre os moradores, já que perceberam não
se tratar de um cadastramento para o programa “Bolsa Família”, assim como alguns agentes
públicos haviam comunicado quando do primeiro contato realizado há pouco tempo.
Após alguns dias, alguns moradores seriam convocados, por telefone, a comparecer à
SMH para serem informados sobre o local para o qual seriam levados. Lá, seriam avisados de
que o empreendimento construído pela prefeitura ficava localizado no bairro de Cosmos,
Zona Oeste da cidade, sem que maiores explicações fossem dadas acerca de todo o
procedimento, bem como da necessidade de retirada dos moradores daquele local. Diante da
incerteza gerada e do que lhes poderia acontecer, os moradores tentaram obter mais
informações. Um morador, através de um conhecido, conseguiu contatar o subprefeito da
região. Imediatamente após este contato, o agente público iria ao local explicar os motivos da
ação da prefeitura.
No dia da referida reunião, que se realizaria diante da sede da associação de
moradores, ele afirmaria que os moradores teriam apenas três opções: Cosmos, abrigo ou rua.
Segundo ressaltou, aqueles que não aceitassem teriam de lidar com “aquela mãozona” que iria
derrubar suas casas e colocar todos os seus pertences na rua. Tentando legitimar a investida da
prefeitura, e se adequando ao quadro exposto no segundo capítulo desta tese, ressaltaria o fato
de que os “políticos do passado” haviam errado ao permitir a constituição daquela favela e
que, por isso, não teria culpa ao encaminhar aquele processo. Afirmaria, ainda, que os
moradores não teriam como impedir isto, que aquela favela “deve acabar” e que a prefeitura
tinha pretensão de limpar o terreno até o final daquele mês. “Cosmos”, aqui, refere-se a única
alternativa ofertada pela administração pública para aquela situação: uma unidade
habitacional num conjunto construído no bairro de Cosmos, Zona Oeste da cidade. Ainda de
acordo com o subprefeito, diante de tal proposta, os moradores deveriam “aproveitar”, pois
“não teria isso para sempre”. Ressaltaria que, pelo fato daquele espaço ser da prefeitura, os
moradores “não teriam nada”, já que não teriam documentos nem de suas residências, muito
menos dos comércios ali existentes e que, por isso, “tudo iria para o chão mesmo”.
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Na semana seguinte, os moradores receberiam a visita de um deputado estadual. Neste
encontro, o referido parlamentar tentaria convencer os moradores a aceitar a proposta da
prefeitura. Num dado momento, afirmaria que se os moradores estivessem “fazendo questão
das paredes”, que as levasse para o novo conjunto no qual ganhariam um imóvel, já que
aquele terreno não seria deles. Ressaltaria, ainda, a intenção da prefeitura em demolir aquelas
construções e que área deveria ficar “limpa” o mais rápido possível.
Assim como em diversas outras situações de remoção ocorridas a partir de 2010 no
Rio de Janeiro, uma das táticas regularmente utilizadas pela administração pública, através da
ação de seus inúmeros agentes que atuam nas pontas destes processos, consistia na
organização de visitas aos conjuntos habitacionais para os quais se pretendia levar os
moradores. Isto ocorreria também no caso da favela do Metrô-Mangueira. O procedimento
consistia no seguinte: após estes primeiros contatos, que podemos chamar de “ruidosos”, entre
os moradores e os agentes públicos, marcados pela indeterminação da situação, uma forma de
convencer e apressar a saída dos moradores consistia em marcar uma determinada data na
qual todos iriam às suas futuras residências. No dia determinado, ônibus da própria prefeitura
ou alugados pela subprefeitura local eram posicionados nas proximidades da localidade e de
lá partiam para o destino pré-determinado: os conjuntos.
Segundo me relataram muitos moradores, chegando ao conjunto em questão, era-lhes
mostrada uma maquete do empreendimento e, logo a seguir, alguma unidade que estivesse
preparada para a visitação. Ainda segundo os moradores, especialmente aqueles mais críticos
aos procedimentos então levados a cabo pela administração pública, esta maneira definida por
esta última para lidar com todo o processo significava mais uma das variadas técnicas que
usava para convencer (ou forçar, no léxico local) os demais habitantes locais a aceitarem a
oferta. Isto era percebido desta forma, principalmente pela diferenciação habitacional interna,
haja vista que ali havia diferentes padrões construtivos, que variava de acordo com as
condições de renda dos moradores. Neste sentido, aqueles que moravam no trecho da
localidade situado próximo a um viaduto da região, conhecido como “favelinha”, eram os que
ficariam mais suscetíveis a aceitar a proposta ou fazer menos resistência a ela. Isto se dava em
função de, naquele local, segundo apontavam, apresentar as condições habitacionais mais
precárias, pois exibia a existência de barracos ou de casas muito pequenas. Não à toa, os
procedimentos de demolição se iniciariam nesta localidade e, posteriormente, seria
generalizado para outras áreas desta favela.
Após mais esta investida, especialmente das visitas guiadas aos conjuntos
habitacionais, muitos moradores começariam a aceitar a oferta feita pela prefeitura. Isso
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aumentaria ainda mais a apreensão do restante dos moradores, muitos deles habitantes há
muitos anos do local e com uma vida já estabelecida e estabilizada, nos termos do que discuti
no capítulo anterior, isto é, no sentido de estabilização dos contextos de ação e circulação,
fontes de segurança ontológica. Entretanto, na elaboração da situação que fazem, afirmam que
aqueles vizinhos que aceitaram sair abalariam as certezas na continuidade das rotinas até
aquele momento vivenciadas.
Isto faria com que, em um dado momento, alguns moradores se juntassem em busca de
informações sobre o que lhe poderia acontecer, bem como poderiam interromper aquele
processo. Neste sentido, uma moradora acionaria um padre cuja igreja pela qual é responsável
fica próximo à localidade e da qual participa. Este padre acionaria integrantes da Pastoral de
Favelas e, logo após, uma reunião seria realizada na referida igreja. Imediatamente depois, os
moradores foram convidados a ir a uma reunião do Conselho Popular, movimento social que,
durante um determinado período expressou a canalização da organização dos moradores
daquelas favelas em processo de remoção. Ainda como desdobramento deste percurso, feito
após as primeiras investidas da administração pública, os moradores iriam ao Núcleo de
Terras e Habitação da Defensoria Pública, processo que indica formalização judicial das
críticas que faziam à remoção. Embora detalhe na próxima parte deste trabalho esses
percursos e trajetórias movimentalistas em seus detalhes e desdobramentos políticos mais
concretos, gostaria apenas de ressaltar que, neste caso, pelo menos nas primeiras semanas do
processo de remoção, a dinâmica que consistia numa sequência de ações e respostas tanto por
parte dos moradores, quanto pelos agentes públicos, especialmente os da subprefeitura local.
Afirmo isto, pois, logo após as reuniões realizadas na igreja Católica local e no
Conselho Popular, os moradores receberiam ligações da subprefeitura. Em alguns casos, o
próprio subprefeito realizaria esta tarefa. Nestas ligações, ele orientava os moradores a irem
ao CRAS para que pudessem receber as chaves dos novos imóveis no conjunto habitacional
que havia sido construído para eles em outra região da cidade, distante quase 70 quilômetros
de onde moravam. Entretanto, ao chegarem à referida instituição de assistência social,
descobririam que, na verdade, deveriam assinar documentos que os autorizariam a participar
do sorteio que seria feito para definir em quais blocos e com quais apartamentos poderiam
ficar. Tal como em outras circunstâncias, muitos moradores ficariam com dúvidas quanto ao
que assinavam. Posteriormente, alguns afirmavam acreditar que se tratava de documentos
referentes a uma possível escritura do imóvel. Esta situação de incerteza acerca da natureza
dos documentos que lhes eram apresentados resultava da forma como os agentes públicos
com os quais lidavam lhes repassavam as informações acerca de cada parte do processo.
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Aqueles que já haviam assinado os referidos documentos para se habilitarem ao sorteio seriam
orientados a organizar seus pertences pessoais, já que a prefeitura passaria no dia seguinte em
suas residências para começar a mudança.
Na sequência, os moradores organizariam uma grande assembleia, com a participação
de centenas de moradores e também de outras favelas em processo de remoção, bem como
defensores públicos e integrantes de movimentos sociais da cidade, notadamente aqueles que
já atuavam em favelas ou tematizavam a questão da moradia. Neste dia, seria eleita uma
comissão de moradores, que ficaria responsável por encaminhar as demandas locais à
administração pública. Logo após, no dia seguinte, integrantes desta comissão iriam ao
Ministério Público, em mais um passo no processo de tornar pública a situação local.
No dia subsequente, agentes públicos, notadamente da subprefeitura, incluindo o
próprio subprefeito, foram ao local comunicar que haveria uma reunião no outro dia com
aqueles que ainda não haviam recebido as chaves dos novos imóveis e que aqueles que já
haviam ido ao CRAS assinar toda a documentação referente ao sorteio começariam a ser
retirados, levados para suas novas residências e suas antigas casas seriam imediatamente
demolidas. A comissão de moradores, acompanhando toda aquela situação, entraria em
contato com movimentos sociais e órgãos públicos (notadamente o Ministério Público e a
Defensoria Pública) e seriam orientados a não deixarem que a subprefeitura continuasse com
aquelas ações. Quando tentaram impedi-las, ocorreria uma discussão entre alguns moradores e
o subprefeito. Este, exaltado, e impossibilitado de dar continuidade ao seu trabalho de retirada
dos moradores que haviam aceitado a proposta da prefeitura, avisaria que, em função do fato
de ter tido seu trabalho importunado, o “comércio poderia sofrer represálias”. Quando instado
sobre a natureza destas represálias, afirmaria que no dia seguinte encaminharia uma equipe do
“Choque de Ordem” (da Secretaria Especial de Ordem Pública, responsável por realizar ações
de ordenamento urbano na cidade) ao local para realizar demolições de imóveis comerciais
sem registro legal e efetuar as remoções daquelas construções cujos moradores já teriam
aceitado sair. Receosos em relação a este comunicado, os moradores integrantes da comissão
organizariam uma mobilização no dia seguinte para aguardar a chegada da referida equipe do
“Choque de Ordem”. Contataram moradores de outras regiões atingidas por intervenções de
remoção, movimentos sociais, imprensa e defensores públicos. Entretanto, apesar da situação
ter gerado muita tensão e, mais uma vez, representar mais uma ruptura nas rotinas, já que
muitos pararam o que estavam fazendo (muitos sequer foram trabalhar naquele dia) para
participar desta mobilização, nenhum caminhão ou qualquer equipe da prefeitura foi ao local.
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4.3

Do recurso aos próprios moradores e às associações de moradores para efetivar a
intervenção estatal

Após o primeiro contato, inicia-se o processo de convencimento dos moradores para
que aceitem as propostas oferecidas pela administração pública. Como venho tentando
demonstrar, tal procedimento é realizado ou diretamente pelos agentes públicos,
especialmente das subprefeituras, mas também por alguns moradores, que se transformam, na
prática, em representantes das agências estatais na localidade. Um trabalho intenso seria feito
neste sentido. Uma característica marcante destas ocasiões seria o fato de que tal esforço de
convencimento seria feito sempre de maneira individualizada, isto é, a ação dos agentes
públicos envolvidos consiste na abordagem individual a cada morador, não sendo comum a
realização de reuniões que envolvam a totalidade ou uma parte considerável dos moradores
locais e, quando estas acontecem, seu caráter era apenas informativo.
Embora as táticas de convencimento, que muitas vezes levava em consideração
argumentos que seriam entendidos pelos moradores como ameaças (tais como “ou aceita ou
não vai ganhar nada”), fossem levadas adiante por agentes públicos, em muitas ocasiões,
especialmente no início dos processos de remoção, constituía-se uma intrigada relação entre
estes agentes e alguns moradores. Em muitas situações, alguns moradores, com ou sem
ligação com as associações de moradores, passariam a atuar como uma espécie de assessores
destes representantes da administração pública.
Em uma das favelas que estavam em processo de remoção na Zona Oeste da cidade,
agentes da subprefeitura local conseguiriam transformar uma moradora em uma aliada da
administração pública, na medida em que ela assumiria funções típicas daquelas presentes nas
agências públicas envolvidos em todo o processo: neste caso, a referida moradora ficaria
responsável por fazer o cadastro dos habitantes daquela localidade, e, como recompensa pelo
trabalho realizado, oferecer-lhe-iam três casas no conjunto habitacional que a prefeitura
construiria e destinaria a eles. Além do mais, após esta oferta e deste trabalho informal,
buscariam convencê-la de que não deveria dar atenção aos críticos da localidade que estavam
questionando todo aquele procedimento.
Outra forma de lidar nestas situações a partir do acionamento dos próprios moradores,
como forma de melhor conduzir a intervenção, seria o contato formal com o presidente da
associação de moradores local. Todas as reuniões ou qualquer outra atividade que a
administração pública pretendia realizar nas favelas em que há algum processo de remoção se
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realizariam através do intermédio dos presidentes das associações. Em uma reunião realizada
na Secretaria Municipal de Habitação, onde estavam presentes o então secretário, o
subprefeito da Barra da Tijuca e Jacarepaguá e moradores de diversas favelas da cidade, estes
apontavam muitas vezes que parte dos moradores nunca fora contatada ou avisada do
interesse da prefeitura na área em que moram. Entretanto, todas as vezes que uma crítica
dessas fosse feita, a resposta, especialmente do subprefeito em questão, era a de que este
contato fora feito e que todos os aspectos referentes à saída dos moradores teriam sido
discutidos com os próprios, em diversas ocasiões.
Interessante apontar que, quando observamos mais de perto as interações estabelecidas
entre agentes da prefeitura e moradores destas favelas, o que se verifica é o fato de que o
contato se realizava com o presidente de associação (pelo menos aquele cuja formalidade era
exigida para legitimar a ação das agências estatais) e quase sempre se encerrava neste.
Reuniões locais entre os agentes do Estado e o conjunto dos moradores não eram frequentes,
apesar do intenso contanto cotidiano entre uns e outros. Neste sentido, apesar das críticas
proferidas pelos moradores de que “a prefeitura” não “conversaria” com eles, o subprefeito
(ou qualquer outro responsável por este tipo de ação, no interior do aparato institucional da
prefeitura) justificaria a continuidade de suas ações após o “primeiro contato” alegando que
estas foram legitimadas a partir da relação estabelecida com a representação da localidade.
Em uma favela que estava sendo removida em função das intervenções urbanísticas
preparatórias para os megaeventos esportivos, os moradores questionavam o comportamento
do então presidente da associação de moradores diante da possibilidade de sua realocação.
Argumentavam que estranhavam a desenvoltura dos agentes públicos naquela localidade,
além da maneira como se posicionava diante das críticas dirigidas à forma como os aparatos
estatais estavam atuando, quase sempre se colocando favorável ao conjunto daquelas ações.
Como relatou um morador a mim em entrevista: “Nós não entendíamos porque a prefeitura
chegava aqui altas horas, apesar dele não morar aqui, não ter nada aqui. E quando a gente ia
falar com ele, ele era contra a gente e a favor da prefeitura. A gente viu que havia algo de
errado”.
Tal situação levou a constituição de um fenômeno interessante: em muitas favelas que
visitei ao longo do trabalho de campo, grupos de moradores começariam a se organizar
formando o que passou a ser chamado de “comissão”. Partindo da compreensão de que a
representação oficial local não atendia às suas expectativas diante da situação que estavam
passando, decidiram constituir esta forma de associação e mobilização para, assim, poderem
apresentar e encaminhar suas demandas e discutir alternativas. Esta circunstância acabaria
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levando a formação e coexistência de duas formas de mediação local: a comissão e a
associação de moradores. Apesar dos representantes da administração pública afirmarem, em
diversos momentos, ter constituído o diálogo e estabelecido as condições de saída dos
moradores de algumas localidades com as associações, posteriormente, em função dos
desdobramentos ocorridos ao longo de todo o processo, acabariam levando em consideração a
existência destas comissões, que muitas vezes passariam a ser as mediadoras principais dos
moradores, já que as associações, em geral, não assumia esta função.
Para acelerar o processo de remoção e convencer o conjunto dos moradores, aos
presidentes de associação foram oferecidas, direta ou indiretamente, diversas benesses, que
variavam desde cargos públicos a valores maiores de indenização (nos casos em que havia
esta opção). Isso passaria a ocorrer, inclusive, com os integrantes das comissões formadas.
Muitas pessoas, reconhecidas pelos agentes públicos como lideranças, começariam a ser
chamadas individualmente para negociar uma quantia melhor de indenização para seu caso.
Em algumas favelas o próprio presidente da associação passaria a fazer atividades
típicas das agências estatais: recolhia documentos, encaminhava moradores para a SMH e
atuaria no sentido de tentar convencê-los a sair. Mesmo depois da constituição de uma
comissão, que reunia boa parte dos moradores locais, a associação, mesma sem o
reconhecimento interno, continuava a ser o mediador privilegiado da administração pública.
Isto mudaria, em parte, apenas quando os próprios presidentes saiam da localidade, isto é,
quando suas casas foram derrubadas. Mas, nestes momentos e mesmo passando a dialogar
com a comissão, alguns agentes públicos já davam como dadas as negociações e
consideravam como certa a retirada completa de determinada favela. Desta tensão é que se
originariam as várias situações em que, inclusive, a violência física ou a possibilidade de sua
utilização fora acionada para dar continuidade ao processo de remoção.
Pode-se depreender, a partir da compreensão feita pelas pessoas envolvidas nestes
processos, que os agentes públicos que atuavam nestas situações faziam uma análise precisa
da situação e escolhiam aqueles moradores que, segundo imaginavam, não empreenderiam
nenhuma forma de resistência ao processo de remoção, e que poderiam atuar no
convencimento dos demais no sentido de fazer com que aceitassem ir para os conjuntos
habitacionais que lhes eram destinados. Este mecanismo, utilizado pelos agentes públicos que
atuavam na ponta destes processos, implicaria e incrementaria os conflitos internos àquela
localidade, o que era lido pelos moradores que se recusavam inicialmente a sair como uma
forma encontrada pela “prefeitura” de obrigá-los a isto, na medida em que “enfraquecia as
suas forças”.
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Na próxima seção, descreverei algumas cenas que constituíram algumas situações em
que se é possível observar os desdobramentos concretos destes processos de remoção.

4.4

“Não dá para fazer uma omelete sem quebrar os ovos”: os despejos

Depois de algum tempo, algumas pessoas aceitariam as propostas ofertadas pela
prefeitura. Orientavam-se os moradores para que estes reunissem seus documentos e se
dirigissem ou até a subprefeitura local ou a SMH e lá definissem qual alternativa (quando há
mais de uma) oferecida seria aceita. No caso daquelas situações que implicavam na opção da
indenização, a administração pública (através de agentes da subprefeitura local) marcaria um
determinado dia para que estes comparecessem para receber o cheque com o valor acordado.
No ato de receberem os valores acordados para suas casas, na SMH, aos moradores era feita
uma exigência: para que lhes fossem de fato entregues o cheque com o valor da indenização,
teriam que assinar um termo abdicando de qualquer direito de apresentar uma posterior
demanda administrativa ou judicial contestando o valor pago.
No momento em que recebiam o cheque no órgão oficial designado (a Secretaria
Municipal de Habitação), havia dois procedimentos usuais: 1) os agentes responsáveis por
realizar a retirada das pessoas destas favelas e convencê-los a sair vão a estas localidades e
anunciam que irão algum dia efetivar a mudança e iniciar a demolição das casas. Este aviso
costuma gerar apreensão, especialmente naquelas pessoas que não foram à SMH ou à
subprefeitura. O temor, segundo apontam, seria gerado pelo fato de não saberem o que pode
acontecer com aqueles que, a principio, não aceitaram as propostas da prefeitura. Estas
situações de incerteza levariam a insistência em obter mais informações junto à administração
pública, embora muitas vezes estes dados fossem negados por esta última; 2) ou os agentes
públicos entravam imediatamente em contato com a equipe de demolição e prontamente
iniciavam a derrubada da casa, impedindo que o morador pudesse voltar atrás, devolver os
valores e recupera-la.
A primeira ação da administração pública após a efetivação destes pagamentos ou
mesmo após a aceitação de uma nova unidade habitacional seria aquilo que os agentes
públicos chamam de “descaracterização”, isto é, a construção não seria demolida
imediatamente, mas apenas algumas partes, sendo abertos buracos na laje e nas paredes. Em
alguns casos, isto acaba provocando danos na casa ao lado, os quais podem ser irreversíveis.
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Em muitas localidades em que estive pude perceber como casas foram danificadas por este
procedimento. Moradores que tiveram suas moradias prejudicadas pela descaracterização de
outra ficaram preocupados e decidiram aceitar a proposta feita pelos agentes públicos.
Autoridades públicas, quando questionadas sobre a imediata demolição das casas se
justificavam afirmando que este procedimento seria necessário para que a localidade não
fosse reocupada.
Para demonstrar o desenrolar destes acontecimentos, optarei pela descrição e
interpretação de algumas situações específicas por mim vivenciadas ao longo do trabalho de
campo. Elas serão aqui consideradas na medida em que orientam a análise no sentido de
tornar compreensíveis as ações e os seus contextos no exato momento de sua constituição
pelos atores envolvidos.
Nesta angulação, considerarei três tipos de situação que se tornaram recorrentes nestes
processos de remoção: a primeira se refere às primeiras intervenções das agências estatais
nestas ocasiões. Destacarei especificamente um momento específico gerado pela apreensão e
tensão produzidas pela comunicação da ida de agentes públicos em um dado momento; a
segunda se relaciona a um período já avançado no processo de remoção. Minha intenção,
aqui, é apreciar como se configuram não apenas estes momentos traduzidos como “tensos”,
mas também como se elaboram outras formas percebidas pelos moradores como aquelas
destinadas a “pressioná-los” a sair mais rapidamente, notadamente aqueles que se recusaram a
aceitar o processo de remoção; por fim, tratarei daquelas situações mais críticas que se
configuram próximo ao final do processo onde, por exemplo, se acionaria o uso da força.
Entretanto, não partirei de um único caso para pensar estas diferentes fases e suas
configurações do processo de remoção. Assim como afirmei anteriormente, a continuidade e
ampliação destas intervenções em várias favelas da cidade acabariam por conformar um
determinado padrão de atuação das agências estatais. Isto me permite, portanto, abordar estas
diferentes fases a partir de casos distintos, apesar das especificidades que possam existir em
cada um deles.

4.4.1 O dia que a prefeitura não foi e o conflito entre a comissão e associação de moradores

Num determinado dia, quando me dirigia para a favela do Metrô, encontrei, no ônibus,
duas moradoras de favelas que estão na lista de remoções. Uma delas foi sentada ao meu lado
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e conversamos por um longo período. Sem me alongar em demasia na conversa que travei
com ela ao longo daquela viagem, observarei o fato de que, em um dado momento, ela
mencionaria que não poderia ir à favela do Metrô, pois precisava terminar afazeres
domésticos e também ajudar o seu marido. Falando sobre a sua situação, ela diria que se o
laudo do INEA (Instituto Estadual do Ambiente), realizado naqueles casos de obras viárias
que produzirão determinados impactos, como as desapropriações e reassentamentos, for
favorável à obra que “não haverá jeito mesmo”, ou seja, teria que sair de sua casa. Em função
disto, afirmaria que ela e seu marido já estariam verificando um novo imóvel para morar,
apesar de apontar que iria continuar resistindo ao processo de remoção.
Depois de um tempo, chegaríamos ao bairro onde se localiza a favela em questão.
Percorreríamos algumas ruas até, finalmente, chegarmos a uma praça, que fica próxima à
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lá, se encontravam alguns integrantes de
movimentos sociais e estudantes de outra universidade pública. Cumprimentamo-nos. Um
integrante destes coletivos nos diria que um morador estava vindo nos encontrar e que
aguardássemos. Não muito tempo depois, chegaria o morador em questão. Enquanto
esperávamos por um dos militantes que havia dito que participaria das atividades naquele dia,
ele começaria a explicar a situação local. Informaria que, depois da assembleia realizada pelos
moradores, agentes da prefeitura teriam ido à favela para oferecer aos moradores as chaves do
conjunto para o qual a administração pública pretendia levá-los. Pergunto, então, de qual área
da prefeitura eram estes agentes, pois ele não os havia identificado claramente. Ele afirmaria
que se tratavam de integrantes da SMH, embora sem muita convicção. Na sequência,
continuando a explicação e com certo tom de satisfação e euforia, ressaltou o fato de que os
moradores expulsaram estes agentes e que “não assinamos nada”.
Após isso, pergunto como havia ocorrido a “ameaça” (termo local) que teria nos
levado até àquela localidade naquele dia. O morador apontaria que "o que se diz presidente"
(repetindo essa expressão outras vezes, quase sempre num tom crítico, se referindo ao então
presidente da associação de moradores) teria se reunido com representantes da prefeitura no
dia após a assembleia organizado pelos moradores. Afirmaria, ainda, que o subprefeito,
depois desta reunião “secreta” havia ido à localidade acusar os moradores de estes terem
coagido os seus subordinados em uma das tentativas de continuar o trabalho de
convencimento e retirada dos moradores e que, por isso, encaminharia uma equipe do
“Choque de Ordem” àquela localidade para poder, assim, agilizar o processo.
Logo após, retirar-me-ia daquela interação para falar ao telefone. Posteriormente,
chegariam as demais pessoas que comporiam aquele grupo. A partir de então, dirigir-nos-
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íamos à localidade. Em vários momentos, comento acerca da forma como a prefeitura agia
com os moradores, dizendo que não poderia fazer aquilo. Observei que, à medida que
realizava determinados comentários, estes se tornavam fonte de interesse do meu interlocutor
naquele momento, que sempre reagia com alguma explicação adicional. Neste sentido, o
morador que nos guiava destacaria, entre outros, um caso de uma senhora que teria sido
forçada a assinar uma procuração em nome do marido analfabeto para que ela pudesse
posteriormente subscrever o contrato de compra e venda do imóvel que a prefeitura estava
oferecendo.
Finalmente, chegamos a uma das entradas da favela. Esta fica próxima à saída de uma
estação de trem. Poucos moradores se encontravam ali. O morador que nos acompanhava
gritaria os nomes dos outros moradores presentes e um deles informaria que o outro grupo
que também havia combinado de ir aquele dia estava do outro lado da localidade. O morador
que nos acompanhava nos conduziria até lá. Entraríamos por uma parte mais estreita e, num
certo momento, ele chamaria a nossa atenção para as marcas que a prefeitura havia feito nas
casas e que os moradores começaram a apagar. Uma das pessoas daquele pequeno grupo que
o acompanhava apontaria para um papel colocado na parede de algumas casas. Alguns
moradores haviam colado uma cópia do artigo 429, da Lei Orgânica Municipal, na parede de
suas casas. Após esta observação, continuaríamos a caminhar e entraríamos, na sequência,
num beco, saindo na parte da localidade que fica ao lado da rua que a margeia. A partir daí,
iríamos na direção das casas que localizam próximas ao viaduto existente nas proximidades.
Chegaríamos onde estava uma concentração de pessoas. Percebi que havia certa
agitação entre elas. O local em que estávamos era embaixo do viaduto. Neste trecho havia
pequenas casas, quase todas de madeira, sendo a parte aparentemente mais pobre da
localidade. O esgoto corria a céu aberto. Pessoas de outras favelas em processo de remoção e
movimentos sociais já estavam presentes e se aproximam. Formar-se-ia um pequeno círculo
num espaço aberto que ali havia, iniciando-se uma rápida reunião.
As pessoas destas outras favelas e de movimentos sociais passariam a relatar suas
experiências. Um deles tenta organizar a sequência das falas, convidando os presentes a
intervirem na discussão. Ele ressaltaria recorrentemente aos moradores a importância da
presença de outras favelas e de movimentos sociais, destacando o fato de que eles não
estariam sozinhos. Às vezes, aproximavam-se mais moradores, já que circulavam muito pelas
áreas ali próximas. Observei, desde quando cheguei naquele ponto, que havia um jovem com
uma câmera gravando o que estava acontecendo. Num determinado momento, eu sairia para
comprar pilhas, retornando logo depois.
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Quando retorno, encontro uma moradora de outra favela, que havia saído da
aglomeração citada acima. Comentaria com ela que queria ir ao banheiro e que precisava de
pilhas, pois não havia achado próximo de onde estávamos. Levantei-me e fui em direção ao
comércio local. Perguntei a uma moradora onde eu poderia encontrar um banheiro. No curto
caminho, dois moradores me reconheceriam e me cumprimentariam. A moradora pergunta a
outro pelo banheiro e este me apontaria um que pudesse usar. Após sair do banheiro,
perguntei a um morador se na loja dele havia pilhas. Outro, que estava próximo, perguntarme-ia se eu queria pilhas. Eu digo que sim. Ele, então, abriria sua loja, que estava fechada em
função daquela situação crítica, pegaria as pilhas e eu as pagaria.
A partir de então, ele começaria a me relatar sobre a situação daquela localidade. Sua
primeira observação seria acerca de sua intenção em não querer sair dali, ressaltando o fato,
como prova do que dizia, de que não teria assinado esse "documento aí". Eu perguntaria se
este documento ao qual se referia seria o auto de interdição, e ele confirmaria. Após, destaca a
questão do seu comércio, sua fonte de renda. Perguntaria, então, há quanto tempo morava lá.
Ele diria que há 15 anos e que, inclusive, seu filho nascera ali. Apontaria, ainda, que se
juntara à “luta” e que gostaria de se unir aos outros moradores, criticando, na sequência de sua
rápida análise da situação, a ação da prefeitura. Agradeço a ele por ter aberto a loja para que
pudesse comprar as pilhas e retorno para onde havia a maior parte dos moradores daquele
trecho.
O morador que havia nos conduzido até à favela me apresentaria a uma senhora sobre
qual havia me falado anteriormente. Esta viria com um documento e a moradora "guia" me
pediria que o analisasse. Eu, então, começaria a lê-lo. A senhora falaria que fora obrigada a
assina-lo. Então continuo lendo e faço observações sobre o que considerava uma ilegalidade e
que ela havia sido coagida.
Após isso, na sequência, começaria a conversar com o morador de outra favela em
situação de remoção. Entre outras coisas, ele abordaria a questão da forma pela qual os
moradores de favelas seriam tratados pelo poder público, citando especificamente o que
ocorria, naquele momento, na favela em que morava. Logo em seguir, sustentaria tal
afirmação destacando uma reunião que os moradores da localidade em que morava havia feito
com o subprefeito da região. Ele criticaria o que define (assim como outros moradores nestas
circunstâncias definiam) como ameaças, segundo ele, muitas vezes indiretas, feitas pelo
subprefeito nesta ocasião.
Logo após este micro diálogo, observaria que as pessoas do grupo com o qual havia
ido ao local não estavam mais ali. Um dos integrantes me ligaria e perguntaria em que parte
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estava. Neste instante, o morador que fazia as vezes de "guia" apareceria. Fomos, então, ao
encontro do restante do grupo, passando, desta vez, pela parte da favela ao lado da rua.
Perceberia que algumas lojas começavam a abrir (já era o início da tarde) e outras já estão
completamente abertas. Nosso “guia” apontaria que, devido ao anúncio feito no dia anterior
de que a prefeitura iria ao local, alguns moradores, principalmente os que moram em
construções mais precárias, já teriam se preparado para sair, visto que, segundo ele “já tinham
assinado” e retirado seus pertences de suas casas. Contudo, informaria que pedira para
algumas pessoas do grupo que o acompanhava para que as convencessem a desistir desta
ideia, já que, de acordo com sua avaliação da situação, a prefeitura não poderia fazer aquilo.
Continuaríamos andando e, após alguns instantes, chegaríamos à entrada da localidade que
ficava no lado inverso de onde estávamos inicialmente e lá encontraríamos mais moradores
locais e de outras favelas que estavam ali “em apoio”.
Outros moradores locais chegariam. Observo que uma moradora de outra favela em
situação de remoção, que já participava há algum tempo das mobilizações em torno desta
questão, se dirigia junto com alguns moradores locais em direção à associação de moradores.
Iria ao encontro deles. Eles entrariam na sede da associação e se acomodariam. Por falta de
espaço, eu ficaria próximo à porta. Neste instante, percebo que se estabelece uma reunião,
definida naquele instante. Ouviria o que os moradores locais definiam de “o que se diz
presidente” afirmar que percebera a movimentação naquele dia e que, por isso, resolveu
chamar a comissão de moradores, informando sua intenção de marcar uma reunião entre eles
e a prefeitura, naquele mesmo dia. Um morador, que chegaria logo depois, esboçaria um
movimento para fotografar. Estabelecer-se-ia um momento de tensão, neste instante, o que
quase acabou com aquela interação.
O "que se diz presidente” voltar-se-ia para este morador e diria que "não dá" e, em
seguida, se calaria, demonstrando um claro descontentamento diante daquela atitude. Outro
morador, que estava na porta, intervém, tenta dirimir aquela situação tensa (embora com um
tom de voz um pouco mais alto e um pouco exaltado) explicando que não se podia fazer
aquilo (tirar a foto), pois "vocês sabem porque". Todos, aparentemente, pareceram entender
esta frase, quase um código, sem que fosse necessário explicitar o seu conteúdo. A reunião e o
precário equilíbrio daquela situação se reestabeleceriam.
O "presidente" insistiria na realização da reunião com a prefeitura. Os moradores
presentes diriam que não poderia ser naquele dia. A representante da outra favela presente
naquela cena também intervém (quase sempre como mediadora e às vezes se referindo apenas
aos moradores da comissão e evitando olhar para o presidente, exceto no momento final da
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interação) dizendo que os moradores deveriam comunicar ao subprocurador de justiça que
estava acompanhando o caso e à defensoria pública e que esta última deveria estar presente
numa possível reunião com o prefeito. O "que se diz presidente" demonstra discordância,
afirmando que outra instituição não poderia estar nesta reunião. A moradora desta outra
localidade afirmaria que ele estaria enganado quanto a este posicionamento.
Uma moradora local, em mais uma tentativa de dar alguma solução àquele pequeno
imbróglio, dos vários que surgem em situações de remoção como essas, apontaria que esta
proposta teria que ser levada para o restante da comissão de moradores e que eles apenas
deveriam ir quando a Defensoria Pública assim orientasse. A moradora da outra favela
proporia que o presidente da associação também participasse, numa tentativa de ajustá-lo
àquela situação. Entretanto, o que pareciam ser soluções definidas naquela circunstância, com
os elementos morais que lhes pareciam os mais adequados, o presidente continuaria
discordando, demonstrando novamente irritação e inaugurando mais um momento de tensão.
Ele alteraria o tom de voz e informaria que não poderia participar, pois trabalharia em outra
cidade e, por isso, não teria tempo. Os moradores dizem que sabem disso. A moradora da
outra localidade que, naquela microssituação, acabaria atuando como uma mediadora entre os
moradores locais e o “que se diz presidente”, interveria mais uma vez, e, tentando finalizar
aquela cena, volta-se para os moradores e, sem mais explicações, diria: “vocês sabem o que
tem que fazer”. Logo após, todos os presentes se retirariam da sala, sem que nada tivesse sido
acordado entre eles.

4.4.2 Não se fala em outra coisa: durante o processo de remoção

Na configuração dos processos de remoção que aqui estou procurando reconstruir,
uma das situações importantes para evidenciar esta constituição se refere ao “durante” deste
processo, momento no qual as intervenções estatais já se encontram avançadas e outras
questões são levantadas, criticadas, avaliadas e modificadas pelos atores envolvidos. Pode-se
afirmar que já neste momento, especialmente para aqueles moradores que se recusaram
inicialmente a sair do local, a vida fora como que completamente envolvida pelas ações de
realocação. As rotinas se alteraram profundamente e outras referências, como já afirmei
anteriormente, passaram a ser acionadas para dar sentido ao que se passava e, também, para o
que estaria por vir num futuro próximo.
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Neste sentido, descreverei, nesta seção, uma situação que vivenciei em duas favelas no
mesmo dia, as duas sob intervenção estatal em função de obras viárias na mesma região: a
Vila Recreio II e Vila Harmonia. No dia anterior, sabendo da continuidade das ações da
administração pública nestas localidades, combinei com uma militante do Conselho Popular
de irmos a um destas favelas. Inicialmente, eu havia lhe dito da minha intenção de ir para a
Vila Recreio II e ela para a Vila Harmonia. Ela, então, ligaria para um morador de uma das
favelas em questão. Este teria dito que a "prefeitura" ainda não havia chegado. Decidimos,
então, seguir juntos para a outra localidade.
Após algum tempo, chegaríamos ao local. Logo de início, observaríamos que próximo
à entrada da favela havia alguns operários da prefeitura responsáveis pelas demolições. À
medida que íamos nos aproximando da entrada da localidade, contudo, perceberíamos não ter
nenhuma outra equipe de demolição ou representante da prefeitura. Continuamos a caminhar.
Havia pouco movimento no local naquele instante, por volta da 10 horas da manhã. Pudemos
perceber com mais detalhes as primeiras casas demolidas. Em um dado momento, chamaria a
atenção da militante em questão para uma frase que estava escrita em uma parede de uma das
casas demolidas: "Vila Harmonia vai continuar". Mais adiante encontraríamos mais uma
parede com esta frase. Cumprimentávamos os poucos moradores que encontrávamos pelo
caminho. Em certo momento, cumprimentaria um morador que estava diante da porta de sua
casa. A militante me chamaria a atenção de que ele era o ex-presidente da associação de
moradores daquela localidade, segundo ela, "o que teria vendido a comunidade". Seguimos.
Chegamos à porta da casa de outra moradora, que ficava ao lado de um terreiro de candomblé
que existia ali. Ela nos cumprimentaria. Outros moradores se aproximariam.
Logo após, chegaria uma moradora reconhecida localmente como uma espécie de
liderança local. A militante que estava comigo perguntaria sobre sua mãe. Tal pergunta fora
feita em função de um fato ocorrido na semana anterior, quando a mãe desta moradora
passara mal ao ver uma de suas construções serem destruídas pelos agentes da prefeitura
responsáveis pelas demolições. A moradora responderia que ela havia se recuperado, mas que
não estava na localidade naquele momento, pois fora a uma reunião na sede do Núcleo de
Terras e Habitação da Defensoria Pública.
Neste momento, uma conversa seria estabelecida pelas pessoas que haviam constituído
aquela interação. Alguns apenas observavam o que os demais comentavam. O assunto
escolhido naquele instante seria o ex-presidente. Este assunto surgiu em função do fato de que
este última ficava, desde sua casa, fitando aquela pequena aglomeração que ali se formara.
Alguns moradores, incomodados com esta postura, passariam a avaliar a partir deste fato todo
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o processo transcorrido até então. Argumentariam que a situação havia chegado aquele ponto
devido à atuação do então presidente da associação de moradores que, segundo apontaram,
“estaria trabalhando para a prefeitura”. Na sequência, ele entraria para sua casa e sairia logo
em seguida.
Logo a seguir, um morador me convidaria para conhecer sua casa e para olhar um
email que havia recebido sobre alguma questão referente ao processo de remoção, sem saber
especificar a natureza da mensagem. Quando chegamos, ele me mostraria o referido email,
que se tratava de uma matéria de jornal que abordava a questão da remoção. Após alguns
instantes, quando saíamos de sua casa, ele comentaria que, devido às intervenções da
administração pública, havia interrompido a obra de um centro cultural no terreno em que
morava. Olhando e apontando na direção de outras construções que ali havia, no mesmo
movimento de retrospecção a fim de oferecer algum sentido àquilo que estava vivenciando
naquele momento e também de direcionar uma crítica a este, comentaria que aquelas casas
haviam sido construídas com sua ajuda ao longo dos anos e que isso lhe orgulhava.
Retornamos ao pequeno grupo que havia se formado momentos antes. Para conhecer
um pouco do histórico de constituição daquela localidade, perguntei há quanto tempo esta
existia. Uma moradora responderia que seria o mesmo tempo de sua idade, 42 anos. Os
próprios moradores começariam a citar elementos diferenciados que pudessem ajudar na
reconstrução da história local, especialmente quanto ao seu ponto de origem e de como se
realizou a ocupação. Um morador comentaria que os primeiros que foram para aquela região
acabariam sendo “empurrados” para o trecho que moravam naquele momento, que consistia
apenas em uma rua, espremida entre uma grande avenida e um terreno vazio. Questionaria,
então, os motivos pelos quais não terem ocupado o terreno ao lado. Alguns moradores
informaram que ali seria uma área privada pertencente a uma autoridade pública e que esta
sempre manteve seguranças para evitar que fosse ocupada.
Na sequência da reconstrução da memória local, comentariam que, em um
determinado momento, houve uma tentativa de implantação de tráfico de drogas. Uma
moradora comentaria que esta tentativa seria abortada logo a seguir. Evitando detalhar este
assunto e, em seguida, sendo interrompida por outro morador, ela mudaria o tópico em
questão e passaria a comentar as dificuldades de acesso a bens e serviços naquela região no
período em que foram para lá, tais como escolas e hospitais.
Importante observar que quase todos os temas que surgiam nos diálogos que se
passavam naquele momento se relacionavam com a situação local e determinados assuntos
retornavam a cada circunstancia nova que pudesse lembra-lo. Desta maneira, o assunto “ex-
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presidente” retornaria na sequência da interação anterior. Ele reapareceria quando a sua
mulher surgira na porta de sua casa. Neste instante, após se referirem a ela com certa
zombaria, voltariam a criticar a atuação de seu marido na localidade. Neste sentido,
comentariam acerca das estratégias que ele, enquanto um ator que fazia as atividades da
administração pública no local (em vez da mediação entre as demandas dos moradores e o
poder público), tal como discuti anteriormente, levada a cabo para convencer os moradores a
aceitarem a proposta de realocação da prefeitura.
Entre as táticas utilizadas e criticadas, os moradores ressaltariam as tentativas do que
classificaram de “aliciamento de crianças”, referindo-se ao fato de que outros moradores
relataram que o ex-presidente abordava algumas crianças e fazia brincadeiras com elas.
Nestas brincadeiras, segundo afirmam, o ex-presidente se referia sempre à questão da possível
saída de suas famílias do local e de que não adiantaria resistir. Na sequência, outra moradora,
agora ela própria se utilizado do recurso à brincadeira para efetuar uma crítica à atuação do
referido ex-presidente, afirmaria que ele havia se tornado o “corretor da comunidade”,
sugerindo que ele também "estaria ganhando", aludindo a alguma benesse que teria sido
acertada entre ele e agentes da administração pública.
Em um dado momento, duas moradoras apareceriam. Uma delas informaria que,
preocupada com a situação local e com seus filhos, ligara para uma das Coordenadorias
Regionais de Educação (CRE) da região para saber como ficariam as crianças locais quanto à
questão do acesso à escola. No referido órgão público, informar-lhe-iam que nada sabiam
acerca dos procedimentos da prefeitura naquela localidade. Tentando justificar sua atitude,
não comunicada ao restante dos moradores que ainda moravam ali, apontaria que faria isso,
pois acreditava que os jovens seriam prejudicados se tivessem que sair dali em pleno período
letivo. A moradora nos diria que o representante que a atendeu informara que lhe retornaria
com alguma resposta posteriormente, o que não acabou acontecendo.
Simultaneamente, a outra moradora que havia chegado junto com esta, ficaria um
pouco mais atrás conversando com outra e chamaria um terceiro. Este último retornaria logo
em seguida. Ele afirmaria que a referida moradora teria ouvido de alguém da prefeitura (sem
especificar quem, nem se era mesmo da prefeitura) que “eles” (os agentes públicos) não iriam
naquele dia à localidade, pois, segundo teria ouvido, “algo muito sério aconteceu na sextafeira", o que levaria todos os presentes a conjecturarem que isso se referia ao que acontecera
com uma moradora que fora levada ao hospital após passar mal, tal como destaquei
anteriormente.
A moradora que havia informado sobre seu contato com a CRE sentaria em uma das
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cadeiras e começaria a participar daquela interação. Eu comentaria com outra que essa
questão da escola seria mais um elemento que poderia ajudar a luta dos moradores, no que se
refere ao fato de que um dos argumentos utilizados contra o processo de remoção seria o
impacto que este teria na vida educacional dos jovens locais, algo com o qual ela
demonstraria concordância. A referida moradora que acabar de chegar àquela interação
teceria críticas aos procedimentos da prefeitura e aos moradores que "negociaram" suas casas,
mas afirmaria, em duas intervenções subsequentes, que ela não teria problema em sair, pois
teria outro lugar para ficar, acompanhada de um certo olhar de reprovação dos presentes com
tal postura, embora nenhuma critica lhe houvesse sido dirigida.
Ainda que estas situações sejam revestidas de uma intensa tensão, em relação às quais
boa parte da atenção dos moradores encontra-se direcionada, há pequenas tentativas de
“colocá-las entre parênteses”, isto é, reorientar a atenção para outros assuntos do cotidiano
que mereceriam também sua atenção. Neste sentido, a cena descrita acima seria interrompida
pelo filho de uma moradora que ficava o tempo todo a cercando, esperando que ela resolvesse
algo. Na sequência, ela nos revelaria que ele estava ansioso, pois ela havia prometido comprar
uma moto para ele. Depois dele tanto insistir e após algum tempo, um senhor chegaria em
uma moto. Seu filho a pegaria e andaria pela comunidade localidade, enquanto sua mãe
resolvia a questão da compra.
Neste momento, ela e outro filho sairiam para acabar de resolver esta questão. Nesse
momento, a militante que havia ido comigo ligaria para uma moradora da outra localidade que
também estava em processo de remoção. Após falar com ela, informar-nos-ia que a
“prefeitura” acabara de chegar. Perguntei se deveríamos ir para lá. Uma moradora local pediu
para que esperássemos os que haviam saído. Quando estes retornaram, disseram que nos
levariam à outra favela, que ficava próxima.
Ainda no carro, chegando já próximo da outra favela, perceberíamos algumas pessoas
da subprefeitura da região, guardas municipais, equipes responsáveis pela demolição de casas
começando a derrubar aquelas que ficavam um pouco afastadas do núcleo principal daquela
localidade. Finalmente chegaríamos. Um morador estava na entrada da localidade. Perceberia
sua agitação, o que o fazia andar de um lado para o outro. Num dado trecho, havia
funcionários da companhia de energia elétrica mexendo em caixas de luz de algumas
construções. Registro este momento, seguido da observação deles, que não falam nada.
Um morador viria ao nosso encontro e explicaria que agentes da prefeitura estavam
desde cedo na favela dando continuidade a retirada daqueles moradores que haviam aceitado
sair. Enquanto ele falava, observaria que havia alguns moradores na outra entrada da favela,
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em sua maioria jovens. O morador com quem estava conversando me informaria que faziam
parte das pessoas que haviam aceitado o imóvel ofertado pela administração pública. Ele
destacaria, deste grupo, especificamente uma jovem, um das que teriam, segundo ele, atuado
no estímulo a saída de moradores dali. Sustentaria seu desacordo quanto ao posicionamento
desta moradora na crítica que lhe faria a partir de sua trajetória de militante estudantil, isto é,
em função deste histórico ela deveria ser uma das primeiras a compreender toda a situação, o
que significava não admitir a maneira pela qual a administração pública os estava tratando.
Logo após, o grupo que fora comigo seria levado por uma moradora local para circular
na localidade. Ela queria nos mostrar as marcações nas casas feitas pela prefeitura, ressaltando
o fato dela ter sido interrompida nas proximidades de sua casa, ao passo que nos repetia sua
intenção de permanecer no local. Depois, na sequência, voltaríamos para a entrada da favela.
Neste local, havia alguns caminhões responsáveis pela mudança. Alguns moradores que
sairiam da localidade organizavam seus pertences do lado de fora de suas antigas residências.
A militante com qual estava desde o início encontraria o esposo da moradora que há pouco
estava conosco.
Os moradores da outra favela onde estávamos, que haviam nos levado, mas não
ficado, retornam e se juntam a nós. Ficaríamos conversando por algum instante. Após um
curto espaço de tempo, sairíamos dali e iríamos para diante de uma casa que se localizava
muito próximo da avenida que margeia o local. Um morador, que também nos acompanhava
começaria a andar de um lado para o outro, demonstrando inquietação com alguma coisa. Ele
sairia de perto de onde estávamos e, quando retornaria, estava com alguns pedaços de madeira
e ferro. Perguntaria, então, o que ele queria fazer com aquilo. Demonstrando inquietação, ele
me responderia que havia uma casa cujo morador não estava na localidade naquele momento
e que estava preocupado com o fato de que a prefeitura poderia derruba-la a qualquer
momento sem que este morador soubesse. Portanto, ele estava procurando formas de produzir
uma espécie de proteção para aquela construção, pelo menos até quando o seu dono chegasse.
Logo após, começariam a se aproximar carros particulares de funcionários da
subprefeitura. Dois deles parariam próximos de onde estávamos. Um dos presentes, que já
fora a outras favelas em situação de remoção, comentaria o fato de que seriam as mesmas
pessoas que atuariam em outras favelas fazendo o trabalho de realocação, quase sempre os
que seriam responsáveis pela negociação, pelo trabalho de retirada dos moradores e também
pela demolição. Alguns destes agentes públicos também nos reconheceriam. Uma moradora
de outra favela que estava presente destacaria justamente isto, isto é, o fato de ambos os
grupos se conhecerem, o que leva a entender que os contatos entre agentes públicos e
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moradores de favelas, notadamente aqueles que organizam algum tipo de mobilização local,
ocorrem com uma alta frequência, não somente nos próprios locais de moradia, mas também
em outras áreas da cidade em que passariam atuar, tanto através da intervenção estatal visando
a remoção, quanto daqueles que intentavam impedi-la, inclusive fisicamente.
Na sequência, retornando para a entrada daquela localidade em questão, observo um
morador observando outros retirando uma espécie de proteção de telhas de amianto que ficava
entre duas casas, que estavam sendo demolidas. Como um recurso que variava entre a crítica
direta e certa amenização na forma como esta é direcionada, ele brincaria com alguns
moradores destas casas que iriam ao chão logo. Logo em seguida, voltando-se para o interior
da localidade, ele tentaria fazer algumas fotos de como havia ficado após algumas
demolições.
Uma moradora, cuja casa também sairia, ficaria irritada com isto, já que o ângulo por
ele escolhido a enquadrava e também a sua casa, e lhe diria para não fazer aquilo, pois, senão,
poderia processá-lo. Uma rápida tensão se instaura naquele instante, como, de resto, costuma
ocorrer nestes processos de remoção. Para evitar que aquele pequeno conflito tivesse
continuidade, ele diria a ela para não se preocupar, não tanto com o fato de ter desistido com
seu intento de fotografar aquele trecho, mas que não tinha preocupação quanto à possíveis
consequências daquele ato, pois "um processo a mais ou menos não vai fazer diferença".

4.4.3 O limite da ação estatal: a agressão física

Nesta última situação que descreverei a seguir, buscarei apresentar o que chamarei
aqui de “paroxismo da tensão”, isto é, uma circunstância na qual o recurso a qualquer
possibilidade de acordo sustentado em alguma convenção se tornou inviável e onde a
violência física se fez presente. Estas situações ocorriam especialmente naqueles casos cuja
remoção se concluía ou estava próximo de ser concluída pela administração pública. Nestas
ocasiões, ficaria ainda mais latente o conflito entre aqueles que ainda resistiam ao processo de
remoção e os agentes públicos que atuam na ponta destas dinâmicas.
Levando isto em consideração, tratarei uma situação ocorrida numa favela que estava
sob intervenção estatal em função de obras viárias que estavam sendo realizadas pela
administração pública visando preparar a cidade para os Jogos Olímpicos de 2016. O processo
de remoção nesta localidade já estava avançado e muitos moradores já haviam sido levados
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para conjuntos habitacionais construídos há pouco mais de 40 quilômetros de distância de
onde moravam. Entretanto, ainda restavam aqueles que haviam aceitado, mesmo sob pressão,
a proposta da prefeitura, e também os que se recusavam a sair, agora já em menor número.
Num determinado dia, estes últimos fariam uma convocação para que moradores de
outras localidades e movimentos sociais comparecessem ao local para apoiar a sua resistência.
Temia-se, sobretudo, que a prefeitura derrubasse a casa daqueles que não haviam “entrado em
acordo”, como afirmavam. Além disso, passaria a circular a notícia, naquela região, de que a
“prefeitura estaria com pressa”, já que a obra não poderia atrasar. Para tanto, o processo de
realocação deveria ocorrer o mais rápido possível, independente das questões referentes a não
aceitação de alguns moradores da proposta (a nova unidade habitacional ou indenização, neste
caso) feita pela prefeitura.
Eu e uma militante de um dos coletivos envolvidos na luta contra a remoção
combinamos de irmos juntos à localidade. Antes de irmos direto à favela, desceríamos
próximos a uma loja, pois ela queria comprar cigarros. Era um dia chuvoso. Neste local,
reconhecemos alguns funcionários da prefeitura, que estavam numa padaria próxima. Um
deles nos reconheceria também. Finalmente, ela conseguiria comprar os cigarros. Os agentes
públicos que havíamos avistado há pouco, entram num carro, que não estava com nenhuma
identificação da prefeitura. Eles ficariam parados durante algum tempo e nos observavam.
Atravessamos a avenida que nos separava da favela.
Chegando próximo à favela, veríamos o mestre de obras responsável por conduzir o
processo de demolição das construções existentes no local. Há muitas casas quebradas.
Encontramos um morador, que parecia estar muito agitado e preocupado. Nós, então, o
cumprimentaríamos. A militante em questão lhe daria um presente, era seu aniversário, mas
não conseguiria felicita-lo, apenas batendo em seu ombro, pois ele a interromperia para dizer
que a “situação estava complicada”. Após, entramos em sua casa. Percebemos que, agora, ele
estava irritado. Quase chora. Reclamaria, em seguida, de um funcionário da prefeitura que
teria ido mais cedo à localidade “falando gracinhas”, isto é, segundo ele, uma tentativa de
convencer aqueles moradores que ainda resistiam à realocação.
Ele nos relataria o que estava acontecendo nos últimos dias. Sua irritação se
justificaria pelo fato de que alguns moradores que não haviam negociado até aquele momento,
acabariam fazendo isso durante a semana anterior, principalmente pela ação dos agentes da
administração pública. Na sequência, ele informaria que iria com sua irmã à prefeitura para
“tentar pegar o cheque”, já que ela havia sido uma destas últimas pessoas a aceitarem a saída
do local. Traduzindo aquela ocasião especialmente a partir de uma narrativa construída
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através do acionamento de elementos afetivos, e expressando raiva ao falar, ele nos diria que
“queria ver essas pessoas, por uma questão pessoal, que negociaram de última hora, dormir na
rua, na lama”.
Neste instante, ele sairia com a irmã. Em seguida, eu e a militante em questão
encontraríamos a esposa do referido morador e passamos a travar um novo diálogo. Ela nos
apontaria, um tanto quanto resignada, que não aguentaria mais este tipo de situação, que
tentava conversar com seu marido sobre a possibilidade de desistir da insistência em
“enfrentar” a prefeitura, mas que isso não estava sendo possível, na medida em que ele
descontaria toda a raiva que ele sentia daquela situação sobre ela. Sua intenção, já que se
encontrava desgastada emocionalmente com tudo o que ocorrera até então, seria “arrumar um
lugar tranquilo para ficar com seus filhos” e que não se importaria em alugar “e que se Deus
quiser iria conseguir”.
Depois, observamos a chegada de moradores da outras favelas que ficam próximas.
Logo depois, surgiria uma noticia não confirmada, de que um funcionário da prefeitura estaria
armado. Em dado momento, entramos da casa de um morador. Em um dos cômodos,
começaríamos a conversar sobre a situação das outras localidades. Um morador de um das
favelas que ali estava começaria a falar acerca da reunião que ocorrera durante aquela semana
com o secretário de habitação e que esta, na sua avaliação, “não teria sido muito boa”. A
moradora da outra favela que também estava ali, e que também participara da reunião,
destacaria o fato de que um morador apenas teria falado sobre seu caso particular, ignorando o
que aconteceria no conjunto da localidade. Na sequência de sua fala, elogiaria o morador em
questão, ressaltando que diz isso publicamente, afirmando que ele teria falado “no coletivo”.
Após isso, o morador que acabara de ser elogiado senta-se e começa a falar sobre
algumas situações da localidade em que morava. Reclamaria dos vizinhos de uma favela que
ficava ao lado, que estariam criticando a sua por conta de um suposto “lixão” que teriam
levado para o local. Destacando a importância da localidade em que mora, inclusive para os
moradores desta outra, apontaria duas situações que confirmariam isso: primeiro que “eles só
tinham uma rua e que os nossos moradores abriram outra”; segundo, afirmaria que, em uma
situação de falta de energia elétrica, quem teria comunicado a companhia responsável por
prestar o serviço teriam sido os moradores da localidade em que mora.
Após isso, uma moradora de outra favela que estava presente neste dia me convidaria
para que circulássemos pela localidade para fotografar como havia ficado o local após tantas
casas demolidas. Neste momento, voltaria a chover. Iríamos até a parte próxima à avenida e
depois voltaríamos para o interior, mas por outro lado. Neste trajeto, passaríamos por um
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caminhão de mudanças utilizado pelos agentes públicos para levar os pertences dos
moradores que iriam sair naquele dia. Entraríamos, a seguir, numa pequena rua, fotografando.
Havia três moradores ali, uma senhora em pé na porta de sua casa, uma jovem na janela e
outra na área de sua casa. A que estava na janela perguntaria quem éramos. A moradora da
outra localidade que fora comigo responderia que estaríamos ali para registrar a situação da
localidade para um jornal. A moradora perguntaria para veiculo de imprensa seria. Ela
titubearia um pouco, mas informaria que seria para um “jornal da internet”, que estaria
ajudando a divulgar a situação da localidade. Pararíamos e começaríamos a conversar,
explicando por que estávamos ali.
A moradora que estava à janela nos falaria que “ainda bem que tem alguém falando a
nossa língua”. Ela perguntaria sobre a situação local. Certamente fez isso para confirmar
quem éramos, e se podia confiar em relatar sua opinião sobre o que estava acontecendo no
local em que morava. Como afirmei em outro momento, a desconfiança passaria a regular os
contatos entre os moradores e entre estes e os “de fora” nestas situações de remoção.
Entretanto, à medida que fazíamos diversas intervenções, especialmente aquelas com críticas
às ações da prefeitura, e que também estávamos falando sobre os seus direitos, ela relaxaria as
barreiras impostas a nós e nos daria suas impressões sobre o que estava vivenciando naquele
momento.
Sua desconfiança se daria também em outro nível, além daquele que expressara assim
que nos avistou. Referia-se à forma como as informações sobre o que lhe poderia ocorrer
circulariam naquele local. Segundo ela, “seriam muitas pessoas falando”, referindo-se ao fato
de seriam muitas informações provenientes de lugares e pessoas diferentes. Isso, inclusive, fála-ia adiar uma decisão quanto ao que fazer: se continuar resistindo à remoção ou aceitar a
proposta da prefeitura. A outra moradora também abordaria está questão e afirmaria que tudo
“está uma confusão”. Eu e a moradora da outra localidade ressaltaríamos o fato, tentando nos
ajustar às críticas que as próprias moradoras locais estavam fazendo, que a prefeitura não
poderia fazer esse tipo de pressão, isto é, dar informações desencontradas, que inviabiliza ou
dificulta uma tomada de decisão.
A senhora que estava à janela comentaria que mora havia seis anos naquela localidade.
Informar-nos-ia que “pagaria tudo”, menos IPTU, buscando sustentar sua crítica à ação estatal
no local recorrendo a o fato de que seria uma cidadã como qualquer outra e não uma que
mereceria um “tratamento especial”. A moradora da outra localidade abordaria a questão das
casas ofertadas pela prefeitura, informando que estas deverão ser pagas, argumento este que
buscava fazer com que as pessoas não aceitassem a oferta da administração pública. A cada
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intervenção que fazíamos, esta senhora buscava oferecer uma compreensão do que se dizia.
Ela mencionaria que haveria a necessidade “deles se unirem e um vizinho buscar o outro”.
Adequando-se a isso, eu lembraria o caso de uma localidade que havia constituído
uma mobilização contra um despejo iminente e que lograra êxito na própria, isto é, conseguira
atingir o objetivo principal daquela articulação: a permanência. Ainda mencionaríamos o
artigo 429 da Lei Orgânica Municipal, dispositivo sempre acionado para justificar a posição
contrária à remoção. Na sequência, ainda mantendo-se ajustada ao que dizíamos, ela
emendaria afirmando, a partir destes dois elementos que havíamos trazido para a conversa (a
resistência vitoriosa numa tentativa de remoção e a legislação que garante o direito à
permanência), ela nos diria que “rico não gosta de pobre, que os quer ver longe” e,
complementando esta afirmação, mas a partir de certo extravasamento emocional, nos pediria
desculpas e diria: “eles querem nos mandar para a puta que o pariu”. Após esta interação,
duas militantes que também estavam lá em apoio aos moradores nos chamariam.
Despedir-nos-íamos e iríamos ao encontro de uma das militantes que havia nos
chamado. Ela nos diria que ainda havia muitos caminhões da prefeitura no local. Neste
instante, voltaríamos para a casa de um morador local. Lá se encontravam os “de fora” que
haviam ido para aquela localidade naquele dia, além de alguns moradores. Num raro
momento de tranquilidade, como se nada daquilo tivesse acontecendo, os presentes, como
uma forma de contornar momentaneamente aquela situação de tensão e crítica, passariam a
falar sobre frugalidades e realizar pequenos gestos jocosos uns com os outros, especialmente
depois que um dos presentes colocara um musica no telefone móvel. Um dos integrantes
daquela interação vai até à janela e observaria que havia um beco atrás da casa, que levaria
para outra entrada da favela.
Sairíamos da casa para registrar o que já havia sido feito naquele trecho. Observaria
que havia um ferro-velho e uma imensa poça de água que já havia se transformando em lama,
função da mistura das demolições com as chuvas recentes. Há, num terreno ao lado, tapumes
que o cercam e próximo, num bar, alguns garis conversando. Atravessamos a poça de água e
lama, por sobre algumas pedras, num caminho improvisado pelos moradores daquela área.
Uma moradora, que estava em sua casa, que também era um bar, nos perguntaria se sua casa
também seria atingida pelas intervenções da administração pública. O morador da outra
localidade que estava comigo lhe responderia que isso dependeria da decisão e mobilização
dos moradores.
Na sequência, a mãe dele passaria por nós e nos gritaria parar ir em sua direção.
Iríamos até lá. Ela nos pediria para não para confiar nesta senhora que acabáramos de falar e
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que deveríamos ter cuidado com quem se fala. Sua desconfiança seria quanto aos interesses
desta moradora, que, segundo ela, nunca participou de nenhuma atividade de mobilização e
apenas nos inquiria ou para saber com o que poderíamos ajudar ou para repassar detalhes de
nossa presença para os agentes públicos presentes.
Em seguida, voltaríamos para a casa em que estávamos antes. No caminho, o morador
da outra localidade que me acompanhava, resolve parar para registrar um trator que estava
próximo dali, especialmente da parte que tem o símbolo da empreiteira responsável pela obra
e no qual estava o chefe das demolições. Ele queria, com isso, mostrar que algo estava fora de
lugar naquela cena: como poderia um veiculo público se tornar espaço para publicidade
privada? Mais do que isso: qual era o limite entre a ação do Estado e da empresa privada
naquela situação de remoção. Após isso, finalmente chegaríamos à casa. Ali permaneceríamos
conversando por um tempo, até que parte dos presentes se retiraria, especialmente o que
moravam na outra localidade.
Em um determinado momento, eles retornariam. Ficaríamos na entrada da localidade
observando o movimento dos funcionários da prefeitura. Um destes moradores da outra
localidade decidiu registrar a ação de um dos encarregados de conduzir as demolições, bem
como os operários que estavam tentando arrombar uma construção. Neste momento, uma
rápida tensão se instaura. Os que estavam presentes naquela cena chama o dono daquele
imóvel, que estava no interior da favela, que vai correndo até lá. O agente público em questão
tentaria convencê-lo a aceitar a demolição, mesmo que nenhuma alternativa havia sido
escolhida por ele até aquele momento. Nós nos aproximaríamos para saber o que estava
acontecendo. Uma das moradoras da outra localidade me chamaria para fotografar e ajuda-la
a ligar a sua máquina. Outra também me chamaria e me pediria que a ajudasse a observar a
ação do agente público.
Observaria que ele estava orientando os operários a começarem a derrubar o imóvel
em torno do qual se desenrolaria aquela disputa, justificando tal atitude pelo fato de que
naquela construção não haveria nada, somente uma TV e uma cama, que poderiam ser
colocadas em qualquer lugar e que depois se veria o que fazer com elas. Isto se deu, pois, em
sua avaliação, aquela construção, em função dos elementos encontrados (ou da falta deles)
não se constituiria em uma habitação e, portanto, estava fora da possibilidade de ser objeto de
permuta por parte da administração pública. Por isso, deveria ser demolida imediatamente.
Neste momento, o morador da outra localidade continuou gravando a investida do agente
público sobre o imóvel. Este último mostraria rejeição a isto e, de forma agressiva, projetouse na direção ao referido morador, pegando-o pelo colarinho da camisa e o empurrando-o com
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força, o que posteriormente lhe causaria alguns vermelhidões pelo corpo. Sua mãe, então,
colocar-se-ia entre ele e o agente público, afirmando, já aos gritos, que ninguém iria agredir
seu filho.
Os ânimos ficam mais exaltados. Outros atores começam a participar ativamente
daquela situação. A avó do rapaz que estava sendo agredido também iria em direção àquela
confusão. Moradores locais tentariam, assim como eu, afastar o agente público dali, tentando
convencê-lo de que ele não poderia ter agido daquela maneira. Uma militante que estava
presente apareceria para ajudar a dar alguma solução àquela disputa, que já havia se
desdobrado em agressão física. O recurso utilizado pelo agente público para resolver a
contenda, seria afirmar que daria voz de prisão a todos ali presentes. Isto serviria ainda mais
para dar continuidade àquele conflito. As pessoas envolvidas começariam, então, a pedir a
identificação dele, justamente questionando a legitimidade do anuncio de prisão. Ele repetiria
o seu nome e que era advogado e funcionário da subprefeitura.
Uma das envolvidas naquela situação se dirigiria aos guardas municipais que se
encontravam presentes, que passam a interferir na situação, mas com pouca efetividade,
passando boa parte do tempo apenas observando o que ocorria. Os presentes continuariam
questionando a legitimidade da posição do agente público em relação à possibilidade de
mandar prendê-los. Neste instante, alguns dos presentes passam a contatar órgãos públicos,
tais como o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública e o Ministério Público.
O rapaz agredido tentaria retirar a avó daquela confusão, pois ela começara a ofender o
agente da subprefeitura que o agredira. Ele continuaria a filmar toda aquela situação. O agente
público perguntaria, então, se ele havia filmando também o que sua avó estava dizendo. Ele
diria que sim e que ele não precisaria se preocupar com isso. O agente público, então, falaria
para a mãe do rapaz por ele agredido que ela deveria cuidar melhor dele. Na sequencia,
afirmar-lhe-ia que não entenderia os motivos deles, que são de outra favela, estarem ali, já que
a sua situação seria outra e que, por isso, “não teriam que se meter”. Depois, uma militante
presente tentaria conversar com o referido agente público. Buscando justificar e explicar sua
atitude, passaria suavemente suas mãos sobre braços dela, perguntando se aquilo poderia ser
considerado uma agressão. Ela, tentando escapar do ambiente de intimidade que ele tentava
criar, afirmaria que dependeria da forma como se dá o contato, pois poderia ser compreendido
como uma agressão. O agente público insistiria e tentaria convencê-la de que fora ele o
agredido e não o contrário e que, além disso, haveria uma lei que lhe garantiria o direito de
imagem, justificando assim a solução que deu para o fato de estar sendo filmado.
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Após isso, o jovem que havia sido agredido tentaria, mais uma vez, retirar sua avó da
confusão criada um pouco antes. Entretanto, ela ainda continuaria discutindo com o agente
público, variando seus argumentos entre críticas direcionadas especificamente a forma como
este agente costuma atuar, portanto, algo próximo à sua situação particular, e também aquelas
mais gerais, acerca de como a prefeitura atuaria nestas localidades que estavam sob
intervenção estatal visando sua retirada. Além disso, sua mãe também tentaria confrontar o
agente público até que outras pessoas conseguiriam retira-los dali. Quando nos afastamos,
percebi que o referido funcionário da subprefeitura, um dos atores principais da cena anterior
que levara à agressão física por parte deste, tentaria reunir um grupo de moradores que
permaneciam distante desta fonte de conflito local e lhes contaria a sua versão do que havia
acontecido.
Os demais moradores e os militantes ficariam do outro lado buscando interpretar
aquela atitude, que seria compreendida como uma tentativa de convencer os outros
moradores. Aqueles que acabariam envolvidos na confusão comentariam acerca de sua
intenção de prestar queixa na polícia e, depois de algum tempo, acabariam se dirigindo para
delegacia mais próxima. Após isso, eu e uma militante que estava presente voltaríamos para o
interior da favela. Após um momento, o agente público protagonista do conflito relatado a
chamaria novamente para tentar lhe expor a sua versão dos acontecimentos. Ao contrário da
outra vez, em que responsabilizou os moradores da outra localidade por terem iniciado o
tumulto, agora ele afirmaria que “não queria confusão”.
Moradores de outra favela que também estavam presentes retornariam ao local. Um
dos moradores viria diretamente até hoje e outro seria abordado pelo referido agente da
subprefeitura. Este morador afirmaria que o outro que havia ficado conversando com o agente
tentaria ajudar a “resolver a situação”. Após algum tempo, este último iria até nós e,
inicialmente, ressalta a importância de conversar e ponderou que o agente público já havia
comunicado seu superior imediato acerca da construção que fora o centro do conflito relatado
acima. Comentaria também que o agente público reclamaria do que ele chamaria de “jogo de
empurra” realizado entre subprefeitura e prefeitura e, buscando se eximir de qualquer
responsabilidade pelos atos ali realizados, de que não teria sido ele próprio que se ordenou a
estar ali.
Após isso, uma das militantes que me acompanhava me chamaria, informando que o
morador da outra localidade que havia acabado de chegar e conversado com o funcionário da
subprefeitura falara com este novamente e que queria nos informar sobre o resultado de mais
esse diálogo. Na pequena roda que formamos em seu entorno, ele comentaria que o agente
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público, em mais uma tentativa de contornar a situação, lhe diria que entenderia a situação dos
moradores e que, se pudesse ajudar, assim o faria.
Logo depois, iríamos para a caso de um morador local. Alguns instantes depois, o morador da
outra localidade que também havia tentado uma solução para o conflito entre os moradores
locais e o agente da subprefeitura, nos chamaria e avisaria, pedindo para que não
alardeássemos, que acabara de receber a ligação de uma moradora local informando que eles
haviam “perdido na Justiça”, referindo-se ao fato de que a Justiça não teria dado a liminar que
estava sendo interposta pelo Nucleo de Terras e Habitação para interromper as demolições.
Posteriormente a esse comunicado, sairia desta casa e iria para um trecho da localidade
onde as demolições estavam mais avançadas. Neste instante, o agente público envolvido no
conflito narrado viria em minha direção e, assim como tentara com outros, buscaria apresentar
sua versão do ocorrido. Inicialmente, afirmaria que entenderia o que eu fazia ali, no sentido
do registro visual do processo e que, mais do que isso, teria uma espécie de “ponto a favor”,
que seria justamente não realizar este registro, segundo ele, “com confusão”. Ele afirmaria
que “aquele cara seria confusão”, referindo-se ao proprietário da construção em torno da qual
aquele pequeno conflito havia sido gerado. Na sequencia, e em função justamente deste “cara
confusão”, questionaria a atuação das pessoas que o protegiam, afirmando que elas faziam
uma imagem errada dele, já que, mesmo sem poder, estaria interessado em algo que não teria
direito, na medida em que aquela construção não seria uma casa, mas, sim, um comércio.
Diferentemente do que fizera quando falara pela segunda vez com a militante referida
acima, ele faria novamente críticas aos moradores desta outra favela que se envolveram com
ele no conflito narrado. Chamaria o jovem que agrediu de “baderneiro”, buscando
deslegitimar a ação deste último a mim. Entretanto, na sequencia, apontaria que “a situação
seria complicada”, e que se pudesse ajudar assim o faria. Em uma postura muito comum
nestas circunstâncias, alguns dos agentes que atuam na ponta destas processos buscam
insistentemente desvincular seu ação local de um suposto consentimento com a intervenção
estatal. Ainda neste pequeno dialogo que travei com ele, o agente público faria críticas a
atuação da subprefeitura, apontando que o subprefeito faria coisas sem que essas fossem
comunicadas ao prefeitura.
Após isso, voltaria para a casa de um morador local. Uma moradora local gritaria os
presentes para que fossemos até a porta. Chegando lá, observaríamos que a esposa de um
morador chorava. Uma das militantes presentes iria ajuda-la, levando-a para casa e dando-lhe
remédios para se acalmar. Ao fundo, ouvia-se o barulho das máquinas derrubando casas. Já
era inicio da noite. Após isso, a referida militante a levaria para a casa onde estávamos para
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fazer com que se acalmasse. Alguns vizinhos iriam vê-la. Sua filha chega. Mais tarde, ficaria
sabendo da própria moradora que havia passado mal que isto ocorrera em função dela ter se
emocionado ao ver a casa de sua cunhada (que estava com seu marido na prefeitura para
receber o valor da indenização) ser derrubada.
Em outro momento, à noite também, e um pouco mais calma, perguntar-me-ia se ela
poderia deixar as “coisas velhas que tenho” antes de demolirem a casa. Eu falei que não havia
problema, mas buscando apontar que ela não precisaria sair tão rapidamente de sua casa. Isto
pouco adiantaria, pois, na sequencia, ela afirmaria, com a voz embargada, que já havia visto
uma casa para alugar em outro local e que assim o fazia, pois não aguentaria ver a sua casa
sendo derrubada tal como acontecera com a de sua cunhada.

4.5

A LÓGICA DA INTERVENÇÃO E A QUESTÃO DA CIRCULAÇÃO: AS
REMOÇÕES DE FAVELAS COMO FORMA DE GERIR O ESPAÇO URBANO

Seguir a constituição das situações acima descritas permitiu reconstruir a maneira pela
qual diferentes técnicas de controle e gestão são criadas, mobilizadas, conduzidas e
reconduzidas em diversas ocasiões em que se concretizava um determinado processo de
remoção. Assim como destaquei anteriormente, todas estas técnicas buscaram, em um
determinado campo de forças por elas instaurado, conduzir e controlar uma determinada
população, neste caso, moradores de favelas, a partir de uma intervenção que implicava em
por em circulação um conjunto de pessoas pelo espaço urbano.
Quando Foucault aborda a questão dos dispositivos de segurança, ou da “sociedade da
segurança”, isto é, mecanismos a partir dos quais se intervém não mais sobre um individuo ou
um conjunto especifico de indivíduos cerrados em um determinado espaço, mas sobre o
conjunto da população, ele ressaltaria o fato de que, para a ação estatal, não se trataria
somente de definir fronteiras ou mesmo determinar certas localizações (como nos
mecanismos disciplinares), mas, principalmente: “possibilitar, garantir, assegurar circulações:
circulação de pessoas, circulação de mercadorias, circulação do ar, etc” (Foucault, 2008a: 39).
Os processos de remoção já terminados ou ainda em curso na cidade do Rio de
Janeiro, além de inúmeras outras intervenções urbanas levadas a cabo nos últimos anos,
produziriam uma reconfiguração significativa no espaço citadino. Particularmente no que se
refere às favelas, foco principal deste trabalho, a ação estatal levaria a uma redistribuição
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espacial considerável desta camada da população, na medida em que implicou na retirada de
moradores de diferentes favelas, de diversas regiões da cidade. Esta realocação seria feita de
diferentes maneiras, no sentido de que, dependendo da opção dada às pessoas (indenização,
compra assistida ou um novo imóvel num conjunto habitacional), diferiria a região para a qual
seria direcionada.

Mapa produzido por Lucas Faulhaber

No caso da indenização e da compra assistida, aumentava-se a possibilidade de
permanecer tanto no mesmo local de moradia original (naqueles casos onde apenas parte da
favela fora removida), embora a circulação da notícia de que a prefeitura havia definido essa
opção fizesse com que os preços dos imóveis locais aumentassem consideravelmente.
Entretanto, apesar desta virtual possibilidade, muitas vezes não fora exatamente desta forma
que se passou. Em função dos baixos valores recebidos a título de indenização em alguns
casos, ocorreria uma verdadeira pulverização de moradores por várias áreas da cidade,
trajetórias estas muito difíceis de serem acompanhadas.
Em um caso que pude acompanhar, em que a moradora recusaria a alternativa do
imóvel nos conjuntos habitacionais, a indenização seria insuficiente para a obtenção imediata
de um novo imóvel. Neste caso, a proprietária do imóvel demolido receberia 13 mil reais de
indenização. Ela também possuía uma construção que funcionava como um comércio, sendo
sua fonte de renda principal, e que ficava logo embaixo de sua casa. Entretanto, naquele
momento (era um dos primeiros casos de remoção na atual conjuntura), a administração
pública alegaria que, em função da ilegalidade daquela atividade econômica, não poderia
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ressarci-la por isso.
Findo o processo de remoção e demolidos seu comércio e casa, ela faria uma
verdadeira peregrinação até conseguir se estabelecer no local em que se encontra atualmente.
Sem emprego e endividada, especialmente em função dos prejuízos que aferiu com a
destruição de seu comércio, ela inicialmente se deslocaria para a casa de sua filha, que se
localizava em outra favela da região. Isto ocorreu, pois, não lhe fora dado tempo viável para
encontrar um novo imóvel antes que o antigo fosse derrubado. Durante algum tempo, teve que
conciliar a busca por um novo emprego com a de uma nova casa. Em função do valor
recebido, ela sequer cogitou procurar em uma área formal da cidade, concentrando suas
buscas em outras favelas próximas daquela na qual morava. Neste período, seria amparada
por sua filha. Considerando estar a incomodando, intensificaria as buscas e, quase um ano
depois, encontraria uma casa inacabada, sem portas e janelas, em outra favela da região.
Em outro caso, após mobilização local que se constituirá contra o processo de
remoção, mas que não logrou completo êxito, a administração pública acabaria oferecendo,
além do imóvel e da indenização, a “compra assistida”. Esta possibilidade implica que a
própria administração, até um determinado valor, normalmente pouco maior que o da
indenização, responsabilizar-se-ia por ajudar a comprar um novo imóvel para o morador,
principalmente no mesmo local em que morava anteriormente (quando for o caso) ou na
própria região onde se localizava a favela. O procedimento consistia no seguinte: o próprio
morador em questão faria um levantamento de um novo imóvel, levando em consideração o
valor, e o levaria até a Secretária Municipal de Habitação, que avaliaria e liberaria o dinheiro
para confirmar a compra. Entretanto, em muitos casos, não fora possível, mesma esta sendo
tratada pelos moradores como a melhor opção, obter imediatamente um novo imóvel.
Um exemplo desta situação ocorreria com a moradora de uma favela removida em
função de uma obra viária. Após ser contemplada com esta opção, ela também faria um
percurso parecido com o anterior, no que se refere a impossibilidade de, imediatamente, obter
uma nova moradia. Como também não tivera um prazo estendido para conseguir outra casa,
ela iria morar de favor, durante um bom período, na casa de parentes, que, tal como no outro
caso, também ficava localizada em outra favela, só que em outra região da cidade.
Assim como no outro caso, ela ficara desempregado em função do processo de
remoção, já que acabaria perdendo o emprego por ter acompanhado as inúmeras fases do
processo de realocação. Mais uma vez, a busca era dupla: por emprego e moradia. Em relação
a esta última, sua maior dificuldade fora encontrar uma imóvel na mesma região em que
morava anteriormente. Sua intenção, como ela me relataria, era a de permanecer nesta área,
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pois fora ali que sua vida havia sido construída e onde sua filha constituíra inúmeros laços,
especialmente os estabelecidos na escola, que ali ficava. Embora também tenha considerado a
possibilidade de obter uma nova casa em outra favela, suas buscas acabariam se concentrando
na parte formal do bairro.
Neste sentido, conseguir o imóvel se tornaria uma tarefa cansativa, embora
persistente. Ela visitaria inúmeras residências, mas, além daqueles que não gostava ou que
apresentavam problemas, a principal questão era o limite dado pela SMH em relação ao
preço. Em função disto, sua busca demoraria muitos meses, não chegando a quase um ano
como no outro caso. Novamente: não bastava apenas achar e gostar de um determinado
imóvel. Ela teria de considerar, em primeiro lugar, seu valor e, em segundo, se a SMH
aprovaria a compra. Após algum tempo, finalmente ela conseguiria confirmar a compra de um
novo imóvel e, assim, poder sair da casa de seus parentes.
Situação diversa fora aquela vivenciada por aqueles que aceitaram um novo imóvel no
conjunto habitacional. Seu deslocamento, não menos problemático que nos outros casos, seria
feito diretamente para estas unidades, normalmente em regiões muito distantes daquelas que
originalmente moravam, tal como destacado pelos fluxos presentes no mapa acima. Este
último mostra, basicamente, os deslocamentos feitos pelos moradores das favelas ou trechos
de favelas removidas pela prefeitura do Rio de Janeiro de 2009 à 2012. Como pode ser
observado, as regiões de “saída” seriam as zonas sul, norte/subúrbio e Baixada de Jacarepaguá
(Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes). A região de “chegada” se
concentraria basicamente na Zona Oeste, onde justamente seria construída a maioria dos
conjuntos habitacionais neste ultimo período.
Nesta configuração é que se tornaria compreensível a intervenção estatal no espaço
urbano carioca e, mais precisamente, em suas favelas: tal como aponta Hirata (2010),
sustentando-se em Foucault, “se a população é o nível pertinente da análise, a circulação é a
sua dinâmica”, isto é, controlar ou incitar a circulação populacional irá permitir com que se
separe as cadeias de efeitos que levam à uma circulação desejável (ou circulações desejáveis),
tornando mínimos o que forem considerados os perigos inerentes e elevar ao máximo os seus
efeitos positivos.
Ainda segundo afirma o mesmo autor, o governo dos mecanismos de segurança
organizaria suas formas de atuação através da condução das condutas, que seriam
operacionalizadas através de uma ação à distância, mas também a partir de uma intervenção
no meio. Segundo Foucault (2008a), “meio” seria o suporte e o elemento que constitui a
circulação de uma ação. Seria, sobretudo, aquilo onde se faria a circulação. De acordo com o
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autor: “o meio é um conjunto de dados naturais, nos pântanos, morros, é um conjunto de
dados artificiais, aglomeração de indivíduos, aglomeração de casas, etc. O meio é certo
número de efeitos, que são efeitos de massa que agem sobre todos os que aí residem. É um
elemento dentro do qual se faz um encadeamento circular dos efeitos e das causas, já que o
que é efeito, de um lado, vai se tornar causa, do outro” (2008a: 28).
Segundo afirma Barbosa (2013), apoiando-se em Gómez, a “sociedade da segurança”
produziria “espaços de segurança”, que se comporiam “em um meio ambiente artificial,
através de intervenções urbanísticas, arquitetônicas e sanitárias sobre o espaço, buscando
favorecer e regular certo tipo de mobilidade e de conduta” (2013: 162). Neste sentindo,
portanto, não se trataria, tal como na disciplina, de uma intervenção sobre o corpo, e sim
sobre o meio, “normalizando as condutas e afetando as condições de vida da população”.
Como ressalta Foucault (2008a), o meio surgiria, portanto, como um “campo de
intervenção”. Isto apontaria para o fato de que, por um lado, ao contrário de agir sobre
indivíduos enquanto um conjunto de sujeitos de direito que seriam capazes de realizar ações
voluntárias e, por outro, atingi-los como uma multiplicidade de organismos, “de corpos
capazes de desempenhos, e de desempenhos requeridos como na disciplina”, procurar-se-ia
alcançar uma população, ou seja, “uma multiplicidade de indivíduos que são e que só existem
profunda, essencial, biologicamente ligados à materialidade dentro da qual existem” (2008a:
28).
Estas referências se tornam importantes, neste trabalho, principalmente pelo fato de
que, atualmente, operaria o que Telles (2010), citando Frederic Gros, chama de “lógica da
intervenção”. Marcando uma passagem decisiva entre o “tempo da política” e o da
“administração das urgências”, esta lógica implicaria no fato de que, inversamente ao que
ocorreria na política (considerando seus protocolos de deliberação e negociação), a
intervenção seria conduzida por critérios chamados técnicos de competência daqueles
considerados como especialistas e “é acionada para restaurar uma ordem ameaçada,
restabelecer harmonias rompidas, reparar disfunções, encontrar soluções” (2010: 157). A
intervenção visaria a gestão dos riscos, constituindo-se de maneira pontual, em uma dada
territorialidade, mas sempre de forma deslocante, na medida em que os alvos e os problemas
podem ser redefinidos. Como ressalta a autora: “modos de gestão das populações, de seus
fluxos e movimentos” (ibid: 157).
Se retomarmos as reflexões da segunda parte desta tese, onde discuti os elementos
presentes na constituição do “repertório da remoção” e como isso implicava nas variadas
formas de ação estatal, observar-se-á que aquela elaboração continha os elementos inerentes à
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“lógica da intervenção”. Quando se afirmava a questão da ordem urbana, ou do seu inverso, a
desordem urbana, e principalmente o que se poderia fazer em relação a esta, buscava-se,
sobretudo, encontrar formas através das quais um dado ordenamento fosse recomposto. As
favelas, vistas como as principais causadoras da “desordem urbana”, deveriam sofrer algum
tipo de intervenção, no sentido de fazer com que se adequassem ao que se concebia ser uma
cidade racionalmente construída.
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Parte III

5

A LUTA CONTRA A REMOÇÃO DE FAVELAS NO RIO DE JANEIRO

Favela onde eu nasci
Dói no coração ver a favela onde eu nasci
Do cenário desaparecer, maquinário a destruir
Dizem que é o progresso, é preciso mudar
Pra que a cidade possa respirar
Pra gente só resta a lembrança e a saudade
Do morro das pedras, um grande lugar
A sociedade assistindo tão fria
Com toda a cidade aplaudindo feliz
O fim do lugar que o poeta cantou
Lhe cortaram a raiz
Lembro eu logo cedo antes do sol raiar
Empinando pipa ou de papo pro ar
Lá no velho campinho
Adedanha antes da pelada começar
Pois só quem mora lá é que pode saber
A alegria e o valor de no morro crescer
Lembra só percorrer, viajar
Pelo beco era o nosso viver
Evandro Mello / Juninho de Sousa / Betinho Moreno

Na parte anterior desta tese, busquei demonstrar como se constituíam e se efetivam as
inúmeras técnicas e procedimentos utilizados pela administração pública para levar a cabo a
condução dos moradores de favelas em ocasião de remoção. A descrição das práticas situadas
permitiu acompanhar a formação de linhas e campos de força onde determinados jogos de
poder se configuram e reconfiguram o tempo todo nas margens do que se costuma chamar de
Estado.
Inspirando-me na afirmação de Hirata (2010), quando este autor afirma que a análise
destas dinâmicas apostaria em um duplo aspecto, ou seja, por um lado, lançar luz sobre os
pontos de incidência do poder, aqui entendidos como as técnicas de gestão dos moradores das
favelas em processo de remoção e, de outro, de como, também nestes pontos de incidência,
configuram-se estratégias as mais variadas de resistência a estas intervenções. Neste sentido,
faz-se necessário mencionar que o campo de intervenção abordado ao final da última parte do
capítulo anterior implicaria não somente em variadas formas de controle e gestão, mas
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igualmente levaria à formação de inúmeras formas de questionamento por parte daqueles
diretamente afetados por suas técnicas.
Nesta angulação, buscarei, nesta parte da tese, abordar a formação da ação coletiva por
parte dos moradores de favelas do Rio de Janeiro. Além do mais, busco, sobretudo,
compreender como as concepções destes atores acerca deste assunto interferem em sua
definição enquanto problema público. Pensar a construção da mobilização dos moradores de
favelas em torno deste problema atualmente nos leva a considerar não apenas a complexidade
dos contextos desta atuação, mas também as inúmeras formas de engajamento possíveis, que
variam de situação em situação.
Busco, do ponto de vista analítico, afastar-me daquelas abordagens extremamente
normativas, que se impõem sobre o conjunto das práticas sociais e pressupõem formas de ser
e agir. Sem negar os aportes propostos por algumas teorias (como as interessantes
contribuições daquelas que foram reunidas sob o rótulo de Teoria dos Novos Movimentos
Sociais), pretendo apresentar uma contribuição às abordagens sobre a ação coletiva, partindo
não de cima, mas de baixo, das práticas efetivas empreendidas pelos próprios atores.
A Teoria dos Novos Movimentos Sociais, ao apresentar uma perspectiva que se
situava no que se convencionou chamar de demandas “pós-materias”, certamente contribui
para o enriquecimento das análises, ao trazer para o centro do debate não mais (ou pelo menos
não somente) o mundo do trabalho, mas a cultura (Alonso, 2009; Gohn, 2008). Ou seja, as
lutas no mundo contemporâneo se originariam não mais no e a partir do sistema produtivo,
mas em torno de contestações socioculturais. Além disso, novos formatos foram sendo
instituídos, identificados como refratários às formas tradicionais de organização e ação
políticas.
Contudo, como afirma Doimo (1995), apesar do reconhecimento de que estas
mobilizações, traduzidas como novas e inovadoras, caracterizarem-se por sua diversidade,
pelo seu caráter fragmentário e mesmo localizado, não seria incomum o fato de que boa parte
das interpretações feitas neste marco teórico reintroduzisse o que a autora chama de “velho
desejo de unidade”. Além disso, assim como foi intensamente desenvolvido no Brasil, estes
“novos movimentos sociais” se constituíram contra e apesar do Estado e seriam prenhes de
um potencial transformador capaz de alterar a sociedade. Apesar das modificações e inflexões
ocorridas nestas teorias, como a proposta por Touraine (1989) em relação à análise da ação
coletiva na América Latina e também a incorporação, por parte dos analistas do Processo
Político, das contribuições de Erving Goffman, principalmente sua ideia de performance
(Alonso, 2009), parece-me que elas ainda insistem em uma dimensão extremamente
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normativa, visto que partem sempre do pressuposto de uma virtual capacidade de
transformação social que estes movimentos sociais teriam.
Esta compreensão também permeou (e, em certa medida, continua permeando) as
análises sobre a ação coletiva no Brasil. Especialmente a partir do final da década de 1970,
quando se intensificaram as experiências de mobilização coletiva, principalmente nos espaços
urbanos, a novidade em questão foi vista como a possibilidade de redenção nacional. Termos
como “autonomia”, “novos sujeitos políticos”, “democracia de base”, “popular” entre outros,
mobilizados pelos atores em disputa, tornaram-se recorrentes nas análises e levou à
polarização autonomia-institucionalização, como afirma Machado da Silva e Ribeiro (1984),
apesar das precauções interpretativas já presentes em Santos (1981) e Cardoso (1985), que
tentavam demonstrar que não fazia sentido uma tal polarização.
Posto isto, compartilho com o ponto de partida de Doimo (1995), isto é, seria
necessário abdicar de qualquer “otimismo teórico aprioristico”. Ao invés de pressupor o que
são ou o que devem ser os movimentos sociais, descortina-se neste trabalho a possibilidade de
estudar a ação coletiva não pela definição formal do bom senso acadêmico, mas a partir do
senso comum prático dos atores que definem o que é, durante o que fazem, a ação deles.
Uma abordagem que parece interessante à análise ora proposta seria aquela que se
aproveitaria dos recursos do pragmatismo, em suas variadas formas. Como afirma Cefaï
(2009), uma análise baseada no pragmatismo, diferentemente de uma postura de exterioridade
em relação aquilo que descreve, pretende acompanhar, muito de perto, os atores e suas
“experiências” e “perspectivas”. Ainda de acordo com este autor, um procedimento de tal tipo
focalizará o esforço analítico e descritivo “em modalidades de engajamentos em situações”.
Outra dimensão importante nesta abordagem é a consideração de que uma determinada
dinâmica de ação coletiva seria um “processo de codefinição e de codomínio de situações
problemáticas”.
A análise pragmatista procede à apreciação de situações a partir das quais demonstra
como formas de experiência, de opinião e de ação pública não cessam de se instituir (Cefaï,
2002). Este processo ocorre conjuntamente com uma dinâmica de produção de atores
individuais e coletivos, na qual a identidade não seria totalmente estabelecida inicialmente,
mas se formularia no curso de interações. Neste sentido, de acordo com Trom (2001), a
investigação centrada na constituição da ação coletiva deverá referir-se a sequências breves de
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ação em função das quais o coletivo atuante adquiriria uma consistência própria, surgindo
como parte da realidade compartilhada115.
Dito isto, cabe agora tecer alguns comentários acerca de como será estruturada a
análise nesta parte da tese. A descrição que farei a seguir partirá das observações que fiz
primordialmente entre o final de 2009, quando do anúncio da remoção, por parte da
prefeitura, de 119 favelas na cidade e, especificamente, da intenção em retirar a favela Vila
Autódromo (Zona Oeste da cidade), até o final de 2011, quando da retomada de mais uma
tentativa em remover a favela citada. Apesar desta demarcação temporal, sempre que for
necessário e útil à análise, buscarei aqueles dados referentes a períodos anteriores e
posteriores ao escolhido, haja vista que o trabalho de campo se localiza num um espaço de
tempo um pouco maior que o destacado para realizar a discussão que farei logo a seguir.
Este recorte se daria desta maneira, pois, nesse período considero terem se constituído
dinâmicas de mobilização em torno da remoção que envolveria múltiplas dimensões,
situações, atores (individuais e coletivos), em diversas regiões da cidade e, principalmente,
organizando-se em torno de uma articulação circunstancial gerada a partir da ação de três
coletivos referências neste período: o Conselho Popular, a Pastoral de Favelas e o Núcleo de
Terras e Habitação (NUTH) da Defensoria Pública.
Embora estas inúmeras dinâmicas e diferentes formas de articulação entre variados
atores ressaltadas acima possam ser observadas no período posterior ao recorte que faço neste
momento, o que me interessaria, sobretudo, seria observar uma espécie de “ponto de
coagulação movimentalista” que teria sido formada neste período, notadamente por ele
coincidir com a ocasião de maior incidência das intervenções estatais visando a remoção de
favelas.
Isto é, o foco da descrição na constituição da ação coletiva possível nesta conjuntura
se daria, justamente, no momento em que ocorreria a ação massiva dos aparatos estatais
visando realocar moradores de favelas da cidade. Apesar de estes processos terem continuado
posteriormente, eles não ocorreriam na mesma velocidade e intensidade com que aconteceram
no período considerado, devido à inúmeros fatores, sendo um deles a própria veiculação de

_______________________________________________
115

Ainda segundo Trom (2001), uma determinada entidade atuante, como, por exemplo, um “movimento
social”, seria suscetível de ser apreendida como um encadeamento ou uma concatenação espaço-temporal de
atuações observáveis empiricamente.
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críticas e construção de denúncias por moradores das primeiras favelas a serem removidas que
acabariam sendo processadas, em parte, por algumas instituições públicas.

5.1

“Minha vida parou”. E agora, o que fazer?

A frase destacada na primeira parte do subtítulo acima remonta ao que discuti no
início da terceira parte desta tese quando afirmei que os processos de remoção em curso do
Rio de Janeiro seriam apreendidos pelos moradores das favelas sob intervenção estatal como
uma espécie de interrupção de suas rotinas diárias de vida.
A vida vivida até então seria lançada em uma nova direção, contra a própria vontade,
modificando-se e alterando-se todo o conhecimento prático e tácito a partir do qual tudo ao
redor fazia sentido. Uma das consequências mais importantes (e mais problemáticas, do ponto
de vista dos moradores destas localidades) seria o fato de que parte considerável de seus
percursos e trajetos corriqueiros ficariam sujeitados à dinâmicas que anteriormente ou lhes
eram completamente desconhecidas ou mesmo que não figuravam em seu horizonte de
expectativas até aquele momento. O que era o típico, o dado, o inquestionável da vida
cotidiana agora sofreria um abalo incomensurável.
Expressões como “eu fui pego de surpresa” e “eles querem uma coisa que não
coloquei à venda” evidenciam o início de uma fase de angústias e tensões que os
acompanhariam na sequência dos primeiros contatos com os agentes da administração pública
nestas ocasiões. Esta alteração nas rotinas de vida acabaria provocando inúmeras reações,
ativando modalidades de ação as mais variadas possíveis e reajustando formas de
comportamento para lidar com a nova situação. Esse seria o momento do “que fazer” diante
destes novos acontecimentos, para o qual não se estava preparado e o que era previsível
deixara de ser.
Em muitos casos, a primeira reação fora a indignação e uma recusa imediata ao que
estava acontecendo, de algo que fugia completamente ao controle: “A prefeitura vim sem
mais nem menos, sem ao menos um projeto, dizendo que a prefeitura vai pegar a minha casa,
não admito mesmo, não aceito”. Não admitir, não aceitar a falta de projeto, a imprevisível
investida: estes sentimentos e sensações, do que era naquele momento considerado
insuportável, extrapolar-se-iam e poderiam ser vistos como o ponto de ignição de todo o
trajeto que será percorrido posteriormente. Como afirma Cefaï (2011:74): “a experiência do

218

que é injusto, mas também do que é indecente e inconveniente, decorre do modo passivo do
´ser afetado` pela situação, antes dessa experiência ser formatada segunda as modalidades
práticas dos regimes da crítica e da denúncia”.
Neste sentido, seria possível compreender que a construção de uma crítica (e a
configuração de uma ação coletiva) pressuporia a vivência de uma experiência incômoda que
levaria à queixa, seja esta (a experiência desagradável) sofrida pelo crítico ou o resultado de
uma comoção pelo destino de outra pessoa. Esta experiência seria a origem da indignação
(Boltanski e Chiapello, 1999). Segundo afirmam os autores, nenhuma crítica poderia se
constituir sem a consideração desta movimentação inicialmente emotiva.
Contudo, o reconhecimento do sofrimento e da indignação proveniente da sua
observância não conduz diretamente a construção de uma crítica estruturada e articulada, haja
vista a necessidade que ela tem de se apoiar em elaborações teóricas e em uma retórica
argumentativa para dar voz e ser capaz de realizar um exercício de tradução do sofrimento
individual (singular, particular) em termos (e em práticas) que façam referência ao bem
comum (ao geral, coletivo). Para os autores existiriam “dois níveis de expressão de uma
crítica: um nível primário, situado no âmbito das emoções, que é impossível fazer interromper
e que sempre está disposto a inflamar-se diante da presença da menor situação nova que force
a indignação, e um nível secundário, reflexivo, teórico e argumentativo, que permite manter a
luta ideológica e que constitui a fonte de conceitos e esquemas que permitirão ligar as
situações históricas que pretendem submeter a crítica a valores universais” (op. cit. p. 48).
Alguém apenas se movimenta quando algo “está fora do lugar”, quando o curso
rotineiro da ação é interrompido por algum motivo. Boltanski e Thevenot (1999) definem
estes instantes como “momentos críticos”116. A demonstração de descontentamento se
desdobraria em uma controvérsia, em uma disputa. A transição do que Cefaï (2011) chama de
“choques afetivos”, mas também sensíveis e morais, como os vivenciados pelos moradores de
favelas submetidos aos processos de realocação, àqueles julgamentos traduzidos num
horizonte de publicidade, dar-se-ia somente através da “definição da situação problemática” e,
articuladamente, a partir da produção de certos padrões de ação e “formulação de boas razões
para agir”.
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Nestas situações de tensão, segundo estes autores, operações de ajuste a uma dada realidade e de coordenação
das ações se colocam mais claramente e podem ser observadas. Seria no momento em que se abriria o
horizonte da copresença que se colocaria a questão da explicitação das ações.
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Neste sentido, interessaria, sobretudo, quais os recursos cognitivos e morais que
necessitam ser mobilizados para que um problema que diz respeito inicialmente apenas a mim
possa ser generalizável a um grupo ou outros coletivos. Inspirando-se nas análises de
Gusfield, Freire (2005), afirma que um determinado problema social não seria, em si, um
problema público, na medida em que nem sempre demandará uma resposta pública. Posto
isto, a ascensão de um assunto privado em um problema público dependeria de uma “ação
construtiva”, isto é, tal processo apenas ocorreria quando um determinado grupo, que se
considera responsável em fazer algo, apropria-se deste assunto.
Como afirmado anteriormente, constituir-se-iam diferentes formas para lidar com esta
nova condição, imposta desde o exterior por forças que não podiam ser controladas. Tal como
analisado por Cefaï (2011), a forma como moradores de uma área degradada de Paris
recebiam a notícia de um projeto de requalificação urbana, para o qual não foram chamados a
participar e sequer foram consultados, poderia muito bem ser deslocada para compreender,
em parte, as inúmeras situações de remoção que pude presenciar. Alguns pontos da espécie de
roteiro analítico-prático apresentado pelo autor se encontrariam ali presentes: inicialmente,
uma exposição pública de uma obra viária, diretamente feita pelo prefeito da cidade, em que a
questão das favelas da região seria tratada como “já resolvida”, mesmo que os moradores ali
presentes sequer tenham sido comunicados sobre o que lhes aconteceria e se, realmente,
haveria algum impacto em seus locais de moradia.
Na sequência, a “pulga atrás da orelha”: o que vai realmente acontecer. Aqui, o acaso
teria a sua parte: num determinado dia, quando um morador desta favela em questão estava
num supermercado da região, ouviria uma conversa entre duas pessoas, provavelmente
moradoras dos condomínios de classe média alta da área, em que se afirmava que haveria uma
audiência pública para discutir detalhes da realização da referida obra viária, que causaria
diversos impactos na região, notadamente para as inúmeras atividades econômicas ali
existentes, especialmente as comerciais. A isso, juntar-se-iam os rumores de uma possível
remoção, haja vista que há muitos anos já ocorrera uma tentativa frustrada da prefeitura em
retirá-los dali, justamente a partir da justificativa de que a avenida ao lado da qual moravam
seria ampliada e, por isso, teriam que abandonar o local.
Posteriormente, alguns moradores iriam à reunião em questão, mesmo sem terem sido
convidados. Chegando lá, seriam impedidos de fazer qualquer pergunta. Como estratégia, um
deles pediria a um morador de um conjunto de classe média que conhecia, já que havia
trabalhado para este, para que fizesse uma pergunta sobre as favelas que estavam no traçado
da obra. A resposta da autoridade pública presente naquele encontro seria lacônica e evasiva:
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“já estão resolvidas”. Foram embora com esta frase em suas cabeças sem entenderem muito
bem o que significava. Associado ao fato de que, na sequência daquela resposta, o morador de
classe média, ao questionar a afirmação, ter recebido como resposta “nada vai impedir a
obra”, tal circunstância apenas faria aumentar as suspeitas e o incomodo que já havia sido
causado entre eles. A notícia circularia pela favela e reforçaria os estados de ansiedade
coletiva, fazendo com que o passo seguinte fosse o início de uma interpelação às agências
públicas a partir da pergunta: por quê? Neste ponto, tal como afirma Cefaï (ibid.), “abre-se a
dinâmica temporal dos prognósticos, das denúncias e dos protestos”.
Esta interpelação e essa dinâmica levariam, contudo, a diferentes formas de buscar
uma resposta a esta nova situação colocada pelos processos de remoção, não necessariamente
coletivas. Estas maneiras de reencaixar a situação em um enquadramento que, por um lado,
desse sentido e, por outro, oferecesse uma solução satisfatória, variaria desde a aceitação das
propostas feitas pela administração pública (novo imóvel num conjunto habitacional,
indenização ou compra assistida), especialmente a partir da justificativa do “medo de não
ganhar nada”, como muitas vezes ouvi ao longo do trabalho de campo, posicionamento
alimentado pela ação dos agentes públicos que atuavam na ponta destes processos, como
vimos na parte três desta tese; passava por uma espécie de “manipulação”, às vezes
individual, às vezes coletiva, dos termos que a nova circunstância lhes havia imputado, como
fazer algumas críticas públicas, mas, ao mesmo tempo, sem comunicar aos demais moradores,
negociar com as agências da prefeitura melhores condições de saída, em troca de colaborar
com o processo de remoção, ou mesmo quando o presidente da associação de moradores
“vendia” a localidade; passava também pelo acionamento de redes clientelistas já conhecidas
(como determinados políticos ou seus cabos eleitorais, para quem, inclusive, já se possa ter
trabalhado em algum momento); até a partir do acionamento das redes militantes formadas
por um emaranhado de organizações e instituições públicas, tais como movimentos sociais,
organizações não-governamentais, partidos de esquerda, universidades públicas, Ministério
Público, Defensoria Pública, entre outros.
Pela impossibilidade de acompanhar, em seus mínimos detalhes, todos estes possíveis
percursos (certamente pode haver outros que não fui capaz de detectar nesta pesquisa),
privilegiarei e destacarei em minha análise aqueles que se deram a partir da última trajetória
observada, qual seja, aquela que se efetiva através do acionamento das redes militantes e
movimentalistas existentes. Isto, contudo, não me impossibilitará de incorporar à análise
aquelas situações configuradas pelas outras trajetórias, haja vista que muitas vezes elas se
entrecruzam na mesma ocasião de remoção em questão.
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Esses percursos permitem entrever a formação de uma verdadeira cartografia do agir
militante, que não cessaria de se instituir, fazendo, desfazendo e refazendo trajetórias, laços,
recursos e discursos. Esta cartografia de práticas variadas, originada das ações em contexto
dos diversos atores sociais envolvidos nas disputas e conflitos que se constituem em torno das
práticas de remoção de favelas, também seria formatada por e em um enquadramento moral e
de regras específicas.
Neste sentido, as ações levadas a cabo pelos indivíduos envolvidos nestas disputas não
partiriam do nada, como afirma Cefaï (2011). Segundo o autor, “os atores não inventam a
partir do zero as justificações que eles dirigem ao público. Eles as buscam em repertórios de
argumentação, típicos e recorrentes, identificáveis em outras situações de luta urbana. Por
outro lado, eles também criam, dia após dia, os seus próprios argumentos, segundo os pontos
estratégicos, específicos da situação local”. Portanto, para que o que ocorre faça sentido para
si próprio e para legitimar as críticas diante dos diferentes públicos aos quais estas
possivelmente poderão se confrontar e para os quais elas se direcionam, precisam acionar
elementos de repertórios militantes já constituídos, um “vocabulário de motivos” (Mills,
1940;Tromm, 2001), muito embora haja um espaço, que não pode ser negligenciado, de
criatividade para novas formas e modalidades do agir militante e de encaminhamento de
denúncias117.
Antes, contudo, cabe destacar a partir do que se articularia o próprio incômodo que
levaria a ação e a constituição de inúmeras trajetórias, conformando uma “trama de
publicização” da demanda em questão. Qual o substrato deste incômodo? O que faria com que
as pessoas agissem? Em que ponto específico se localizaria a crítica a partir da qual todo um
conjunto de ações será levado adiante? Qual regra (ou regras) e fins comuns tornaram
possíveis que as ações empreendidas apontassem para a formação de um coletivo (ou
coletivos)?

_______________________________________________
117

Trom (2001) afirma que em conjunto com um repertório clássico da ação coletiva se posicionaria uma
variedade de atos de queixa, reclamações, protestos e mesmo reivindicação que configurariam uma
determinada gramática política com o objetivo de aceder à visibilidade e a legitimidade pública.

222

5.2

“Não somos contra a obra, mas não aceitamos a forma como tem sido feito”: a
crítica central aos procedimentos

Ao longo do trabalho de campo e de acompanhamento da trajetória dos moradores de
favelas em diversos espaços e arenas às quais recorriam para se fazerem ouvidos em suas
queixas e reclamações, pude observar que, independentemente de causas mais gerais serem
mobilizadas para explicar os motivos pelos quais a prefeitura levava a cabo um amplo
processo de realocação de favelas na cidade, a crítica primordial realizada pelos moradores
nestas circunstâncias seria aos “procedimentos” ou, numa expressão muito comum neste
período, à “forma como é feita” a remoção pela administração pública.
Isto é, o centro da crítica dos moradores de favelas nas ocasiões de remoção que pude
acompanhar em todo este período seriam justamente aquelas táticas e estratégias que discuti
ao longo da parte três desta tese. Independente dos “reais” ou “bons” motivos que pudessem
ser alegados pelos (ou imputados aos) agentes públicos, notadamente pelo secretário de
habitação e pelo prefeito, ou seja, por um lado, liberar uma área específica para o capital
imobiliário e, de outro, de que estariam retirando as pessoas de seus locais de moradia em
função do fato deles morarem em “áreas de risco” e em condições insalubres para uma nova e
melhor condição, o que pareceu decisiva em toda a articulação de um enquadramento moral
para a constituição e encaminhamento de denúncias neste contexto fora exatamente a maneira,
considerada inadequada, injusta e também arbitrária, pela qual se davam estes processos de
remoção.
Neste sentido, e buscando se ajustar a situação, para que as demandas que faziam e a
crítica que dirigiam ao público em geral e aos seus interlocutores principais, as agências
estatais, fossem válidas e consideradas legítimas, os moradores de favelas em processo de
remoção frequentemente afirmariam, especialmente nestas situações em que estivessem
diante de alguém que pudesse lhes dar alguma resposta (como o secretário de habitação do
município ou outra autoridade pública), que não seriam contra o “progresso” ou contra a
realização das obras (notadamente nos casos de remoções que envolviam intervenções
urbanísticas). Ou seja, a questão por eles levantada diante daqueles que deveriam lhes
oferecer alguma solução para o que consideravam ser um problema, seria justamente o fato de
que a concretização das inúmeras obras pela cidade, visando prepara-la para os Jogos
Olímpicos de 2016, não deveria significar que apenas uma parte da população deveria
usufruir dos seus virtuais benefícios. Como afirmou um morador de uma favela, integrante do
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Conselho Popular, em uma das reuniões realizadas com autoridades do município: “na
verdade, objetivamente, ninguém das comunidades é contra a obra. Sabe por quê? Porque a
obra é desenvolvimento para melhorar a região. O que a gente coloca é que as pessoas não
podem desfrutar, usufruir do desenvolvimento que a prefeitura está implantando”.
Levando esta passagem em consideração e o que foi dito até aqui, poder-se-ia afirmar
que a crítica aos “procedimentos” utilizados pela prefeitura para efetivar o processo de
retirada de um conjunto de pessoas de uma dada favela se constituiria em dois níveis: no
primeiro, de como estas intervenções impactariam nas rotinas de vida e nas inúmeras redes de
sociabilidade tão longamente constituídas no local de moradia que a administração pública
pretende remover. Em segundo e, principalmente, de como estes processos são vistos pelos
que são impactados como uma espécie de “desqualificação moral”.
No primeiro caso, embora se considere o fato de que a vida local seria eivada de
inúmeros conflitos, marcada por desavenças, brigas, discordâncias, nestas ocasiões de
remoção, mesmo que esta dimensão conflituosa permaneça durante o período de retirada, ela
seria suspensa, ou conviveria paralelamente a uma posição pública que ressaltaria o valor
positivo de ali viver, de ali estar, a força dos laços estabelecidos com as pessoas e o lugar.
Retira-los dali, neste sentido, seria romper uma densa e rica rede de relações interpessoais, de
trabalho e acesso a serviços que, segundo afirmam estes moradores, seria impossível
reconstruir nos conjuntos para os quais a prefeitura pretendia levá-los ou em outros locais.
No segundo, embora não sejam contra a “remoção em si” e, principalmente, ao
“progresso”, rejeitariam a forma pela qual este último se efetivaria, cujos benefícios seriam
vistos como desigualmente distribuídos espacial e socialmente. Isto ficaria demonstrado,
como veremos adiante, em uma dupla crítica: primeiro, ao tratamento dispensado pelos
agentes públicos que atuam na ponta quando do contato estabelecido entre eles e os
moradores das favelas que a administração pública pretende retirar; segundo, pelo tratamento
dado pelas autoridades públicas às quais direcionam suas queixas e quando questionam o fato
de que “não seriam lixo” para serem tratados daquela maneira. Embora a linha que separa
ambos seja muito tênue, afinal, tratam da mesma questão, isto é, o que chamarei de
“desqualificação moral”, haveria certa diferença de ênfase que dependeria da situação em que
essas críticas fossem mobilizadas.
No primeiro caso, haveria uma reclamação de algo que os impactaria diretamente, em
sua rotina mais ordinária. As situações de face a face com os agentes públicos que atuam na
ponta foram muito intensas nos casos de remoção que ocorreram. No segundo caso, afirmam
que, além de sofrerem com o que lhes dizem e fazem os funcionários das subprefeituras e da
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SMH, com os quais são obrigados a lidar, também sofreriam com o descaso das autoridades
públicas responsáveis em dar alguma resposta àquela situação, que, em sua opinião,
ignorariam as denúncias, quando não as deslegitimariam.
Como destaquei a questão do rompimento das rotinas ao longo da terceira parte desta
tese, privilegiarei, neste momento, o ponto da “desqualificação moral” presente na formulação
da crítica aos procedimentos, central na conformação do enquadramento da situação e da
constituição da ação coletiva.
Em variadas situações, os moradores de favelas em processo de remoção, notadamente
aqueles cujo engajamento nas ações de construção de denúncias os levavam a figurar como
“porta-vozes” locais, apontariam e identificariam diferentes elementos que ajudariam a
compor esta dinâmica de “desqualificação moral”. Diante de outros moradores, em
assembleias locais; nas reuniões do Conselho Popular; em encontros em instituições públicas,
como o Ministério Público e a Defensoria, além, é claro, da Secretaria Municipal de
Habitação, Subprefeituras e com o próprio prefeito; ou ainda quando realizavam entrevistas
para grandes meios de comunicação ou alternativos.
Quando as críticas se referiam (ou mesmo se dirigiam diretamente) à ação dos agentes
públicos que atuavam na ponta do processo de convencimento e de remoção, elas apontavam
fundamentalmente para o fato de que, em muitas ocasiões, estes agentes desconsideravam ou
mesmo ironizavam a capacidade cognitiva e de avaliação da situação dos moradores
envolvidos nestas ocasiões. Um exemplo sintomático disso fora o que ocorreu numa favela
em processo de remoção em função da construção de uma via expressa. Entre outras maneiras
de ação e condução utilizadas pelos agentes, e criticada pelos moradores, estariam aquelas
associadas à manipulação da informação quanto ao que está acontecendo e em relação ao que
poderia ocorrer.
Neste local, as remoções já haviam iniciado. Num determinado dia, funcionários da
subprefeitura local foram até aquela favela para retirar as pessoas que acabaram convencidas
em ir para o conjunto habitacional em que a prefeitura havia ofertado um novo imóvel. Havia
dois funcionários. O primeiro era responsável por tentar convencer os moradores e também
um dos que seriam vistos como responsáveis por espalhar “ofensas” e realizar “ameaças”. O
outro atuava agilizando a mudança, verificando quem havia aceitado ir ou não. O que fazia o
trabalho de convencimento, assim o realizava da forma que apontei anteriormente: conversava
individualmente com alguns moradores ou quando estes formavam pequenos grupos. Fazia
isto incansavelmente, indo de um lado para o outro da localidade o tempo inteiro. Após algum
período, um novo estado de tensão havia se constituído. Os moradores que se recusavam a
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sair afirmariam que, em função desta insistente ação de convencimento, muitos outros
acabariam “ficando com dúvidas” e aceitando a proposta.
Um dos pontos que gostaria de destacar destas interações ocorridas neste dia seria a
forma como um destes agentes da subprefeitura se apresentava. O que tratava da logística do
processo, isto é, o responsável por conferir quem havia aceitado, organizar as mudanças
destes e levá-los ao conjunto, ao passo que circulava entre as casas, afirmaria, em um dos
contatos que estabeleceu com um morador, que era “espírita” e, assim sendo, “entenderia a
situação”, pedindo desculpas pelo o que estava fazendo, apesar de ressaltar que apenas
cumpria ordens. Logo após, em outra situação, conversando com um pastor local, apresentarse-ia como evangélico. Mas, diferentemente da outra apresentação, em que tentara se redimir
pelo o que fazia, desta vez ele afirmaria que a “comunidade é nojenta”, seguida da rejeição
veemente do referido pastor.
Ainda nesta mesma ocasião, uma moradora tentaria expor sua vontade em ficar a um
destes agentes e, para apoiar seu posicionamento, afirmar-lhe-ia que “a Defensoria e a lei”
estavam ao seu lado. Ele, de forma irônica, perguntar-lhe-ia na sequência: "cadê a defensora,
não estou vendo a defensora, será que ela está ali?". Em outro momento, este mesmo
funcionário teria dito que não adiantaria a ajuda da Defensoria, pois as pessoas não teriam
direito a nada. O responsável pela "logística" diria para os moradores que se estes não saíssem
até quarta-feira, pois “até lá uma liminar poderia ser dada pelo juiz”, as pessoas seriam
retiradas de suas casas, seus pertences jogados na rua e a casa demolida.
Quando um morador tentaria lhe questionar, mais uma vez ele não reconheceria ou
aceitaria a crítica, afirmando que pessoas precisam "saber conversar", "precisam aprender a
falar", chamando-o de burro. “Saber conversar” e “precisar aprender a falar” se refeririam,
neste contexto, à forma como este morador se expressava, isto é, o agente público usava, por
um lado, o fato daquele não utilizar a norma culta da língua para tornar claro sua
reivindicação e, assim, poder deslegitima-la e, por outro, em função desta mesma
“incapacidade”, de não saber o que estaria falando ao mencionar o possível recurso à
“Defensoria e à lei”. À medida que relatavam e interpretavam estas formas de tratamento,
demonstravam incômodo diante delas e as questionavam a partir de expressões como “eles
acham que somos burros”, “não sou idiota”, “eles não podem nos tratar desta maneira”.
Outra forma de procedimento utilizada pela prefeitura seriam os cortes dos serviços
públicos, como água e eletricidade, daquelas favelas em que o processo de remoção já havia
iniciado. Isso ocorreria em pelo menos duas localidades em que pude acompanhar o processo
de remoção. Em uma delas, isso sucederia logo após a primeira investida da administração
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pública. Sem saberem os motivos do ocorrido, os moradores de uma favela que foi removida
em função de uma intervenção urbanística que buscava alterar os usos daquele local, de
moradia para área de lazer (apesar da alegação da prefeitura ter sido “área de risco”, haja vista
que a favela ficava ao lado da linha do trem), seriam surpreendidos pela interrupção destes
serviços, que atingiria toda aquela localidade. Como muitos possuíam ligações regularizadas,
tanto do serviço de água, quanto o de eletricidade, um dos moradores entraria em contato com
as companhias responsáveis por prestar estes serviços. Contudo, mesmo após realizarem o
pedido para o seu restabelecimento, apenas a companhia de água fora ao local. A de
eletricidade ignorou o pedido, sem maiores explicações, mesmo depois da insistência de
outros moradores. Como forma de resolver o problema, a presidente da associação de
moradores acabaria recorrendo a mecanismos informais de resolução: contataria alguns
conhecidos que sabiam lidar com redes elétricas para poder recuperar o fornecimento de
energia elétrica local.
Os moradores passariam a interpretar esta ação, neste contexto crítico constituído pelo
processo de remoção, como uma forma de pressão por parte da administração pública. Em
uma reunião realizada no Ministério Público, diante de moradores de outras localidades e de
promotores, um dos moradores desta localidade em questão afirmaria que “a prefeitura está
nos tratando como se não existíssemos mais”. Esta reclamação, que dava forma à crítica aos
procedimentos, apontaria, mais uma vez, para o que estou afirmando até agora: as
intervenções da administração pública nestas localidades e, especialmente, as interações
estabelecidas entre agentes públicos e moradores, seriam traduzidas nos termos de uma
dinâmica de “desqualificação moral”. Nesta situação relatada, o morador parecia questionar o
fato de que, apesar de muitas pessoas ainda estarem em suas casas e tentando manter algumas
rotinas de vida, ainda assim, as agências estatais atuavam ignorando estas existências.
Outra modalidade de queixa seria aquela relacionada aos critérios utilizados pela
administração pública para justificar e realizar os processos de remoção, bem como sua
publicidade. Haveria aqui dois níveis distintos relacionados a esta questão, que variava de
acordo com o motivo alegado para efetuar a realocação: de um lado, a crítica que se realizava
em torno da queixa acerca dos limites necessários para a realização de uma determinada obra,
normalmente as inúmeras obras viárias que foram ou têm sido levadas a cabo pela prefeitura e
interferem em diversas regiões da cidade. Por outro, aquela critica que se constituía em torno
de uma reclamação acerca da alegação da administração pública de que o local seria
impróprio para morar em virtude de ser uma área de risco.
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No primeiro caso, especialmente quando estavam diante de agentes públicos que
teriam, em tese, alguma responsabilidade sobre a situação que estavam experimentando, os
moradores questionariam acerca do traçado da referida obra viária. Tal como discuti
anteriormente, esta seria uma das questões que comporiam o “tempo do rumor”. Isto é, mais
uma vez, a questão de como se acessa e circula a informação sobre o que vai acontecer num
determinado local seria fonte de rumores acerca da virtual remoção. Essa situação levaria a
diversas conjecturas feitas pelos moradores, elemento o qual passaria a compor as conversas
cotidianas: “mas quantos metros serão necessários para dentro da comunidade?”.
Quando alguns deles se organizavam para tentar impedir o processo de realocação, um
dos primeiros passos seria justamente obter informações junto à administração pública sobre a
natureza da intervenção urbanística. Isto seria feito, quase sempre, através dos pedidos
realizados pelo Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública. Estes pedidos consistiam
na primeira tentativa daqueles que se recusavam a sair em estabelecer uma negociação com as
agências públicas implicadas nestes processos, que levasse em consideração a permanência.
Neste sentido, os defensores públicos acorriam à produção de ofícios com o fito de
exigir ambas as coisas: ao passo que exigiam acesso ao projeto que indicasse o cronograma e
as ações da referida intervenção, solicitavam que, a partir deste, se rediscutissem os termos da
necessidade da remoção. Entretanto, em quase todas as ocasiões que pude acompanhar, e
observando o trâmite destes ofícios junto ao NUTH, não haveria resposta alguma por parte da
administração pública. Isto apenas fazia aumentar as incertezas quanto a “real” necessidade de
se remover a localidade, já que nenhum detalhe técnico havia sido fornecido aos moradores
ou aos coletivos aos quais estes se associavam (notadamente o NUTH) para que estes próprios
pudessem avaliar e discutir a justeza da intervenção urbanística.
O morador de uma favela que estava sendo removida em função de uma dessas obras
viárias, quando diante do secretário de habitação, mobilizaria justamente esta inquietação
associada à questão técnica, que para ele parecia central no entendimento do que estava
ocorrendo na localidade em que morava. Ele apontaria para o fato de que, num primeiro
momento, agentes da subprefeitura que estiveram logo no início do processo de realocação
afirmariam que a intenção seria demarcar, a partir da avenida que seria alargada, algo como
45 metros para o interior da localidade. Entretanto, afirmaria, posteriormente isto seria
alterado, desta vez para 26 metros.
Apesar desta indefinição, as casas existentes no local seriam marcadas aleatoriamente.
E foi neste ponto que centrava seu questionamento, isto é, independentemente da confirmação
do exato perímetro em cuja localização estariam as casas que deveriam sair (e aquelas que
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ficariam), a ação da prefeitura teria início sem maiores explicações. Neste sentido, segundo
aponta, muitas casas seriam marcadas mesmo estando a 100 metros de distância de onde se
alegara inicialmente. Outras, que estariam mais próximas da avenida que seria alargada, não
seriam. Isso teria criado uma situação na qual enquanto uma casa fosse marcada a outra, ao
lado, assim não o seria. Seria justamente esta aleatoriedade que constituiria a fonte das
queixas neste caso e orientaria a crítica aos procedimentos utilizados pela administração
pública.
No outro caso, as reclamações que orientavam a formação e veiculação da crítica se
dariam em torno da natureza dos argumentos técnicos que eram mobilizados por agências
estatais, e objetivados em determinados laudos, para definir uma determinada área como de
risco. Como abordei na primeira parte desta tese, quando analisei a constituição do “repertório
da remoção”, uma das justificativas acionadas para configurar o enquadramento que
autorizaria as intervenções do tipo erradicação seria justamente a questão do risco. Esta
justificativa fora mobilizada especialmente a partir das chuvas de abril de 2010, quando
ocorreram mais de 250 mortes em favelas da cidade do Rio de Janeiro e em outras no estado.
Logo após aquele evento climático, a prefeitura apresentaria um lado do Instituto de
Geotecnia (Geo-Rio), no qual se apresentava uma argumentação, baseada em algumas fotos
de satélite, que sustentava a necessidade de remover, naquele momento, imediatamente oito
favelas.
Como o tipo de prova necessária para justificar e sustentar as intervenções do tipo
erradicação em um contexto como esse já havia sido produzido, independentemente da
explicitação da maneira com que fora realizado (o contexto crítico aberto naquele momento
autorizaria uma atitude como esta, como já discutido), as remoções se iniciariam na
sequência. Entretanto, em uma das localidades apontadas naquele documento como estando
em “área de risco”, haveria o questionamento, por parte de alguns moradores, desta definição
da administração pública, que naquele momento lhe permitia atuar no sentido de retirar os
moradores. Estes questionariam justamente a falta de explicitação dos critérios utilizados para
definir a região como de “risco”.
Em primeiro lugar, um dos primeiros argumentos mobilizados seria o fato de que ali,
há quase trinta anos, a própria administração pública havia reassentado pessoas oriundas de
outras partes daquela localidade. Esta situação levaria à pergunta: “como antes não era área de
risco e agora sim?”, feita numa situação de denúncia pública realizada a um ministro de
Estado. Em segundo lugar, os moradores argumentariam que o laudo feito pela GeoRio não
teria levado em conta o fato de que, naquela ocasião, nenhuma casa havia sido atingida pelo
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único deslizamento ocorrido no local. Este teria acontecido apenas num trecho de uma rua que
passa pela localidade e não teria, portanto, ocasionado nada que levasse a definir a área como
imprópria para morar.
Portanto, as queixas dos moradores nestas ocasiões em que se alega o fator “risco”
como justificativa para remover se dão em torno da “veracidade” das informações presentes
nos

laudos

apresentados

pela

administração

pública.

Isto

é,

questionar-se-ia,

fundamentalmente, nestes documentos, sua natureza enquanto “prova de realidade”
mobilizada pela administração para apoiar a intervenção do tipo erradicação.
Dito isto, portanto, seria possível afirmar que ambos criticariam a “real” necessidade
da remoção de uma determinada localidade. Muitas das ações posteriores, constituídas no
bojo da busca por informações e no processo de publicização da causa, dar-se-iam a partir da
crítica a estes critérios, que seriam colocados em questão pelas provas mobilizadas pelos
coletivos e indivíduos envolvidos nestas dinâmicas de tornar público o problema da remoção
de favelas. Uma das formas, que detalharei em outro momento, diz respeito aos
“contralaudos”. Buscando se ajustar à situação, os moradores também se apoiariam em
argumentos considerados técnicos (neste caso, da engenharia) para sustentar suas críticas
quanto a necessidade da remoção, principalmente a partir da alegação de que uma
determinada área estaria em “risco”.
Outras modalidades de queixas e reclamações se constituíram a partir da forma como
os moradores, destacando elementos do contexto imediatamente vivido, avaliavam e
interpretavam o que lhes acontecia. Uma destas modalidades se refere ao que abordei no
capítulo três, quando discuti a questão do “esforço” destacado pelos moradores como a
maneira por eles escolhida para tornar compreensível a ruptura que as ações de remoções
haviam representado em suas vidas. Naquela ocasião, afirmei que estes moradores, na medida
em que buscavam compreender o que estava acontecendo, faziam uma espécie de
retrospectiva de sua própria história, perfazendo as trajetórias e apontando a superação do que
chamavam de “dificuldades” para obter o imóvel em que moravam e de como este período
teria levado a uma espécie de “relaxamento cognitivo” representado pela estabilização das
rotinas, algo que apenas seria interrompido pelos processos de remoção.
Neste sentido, um dos elementos ignorados pela administração pública nestas ocasiões
seria justamente este esforço, notadamente aquele relacionado à estabilização das rotinas de
vida. Uma moradora de uma localidade que estava sendo removida com a alegação de estar
em área de risco, reforçaria esta questão do “esforço” como algo importante na constituição
do que entendia ser o seu direito à moradia. Ela classificaria a situação como “inoportuna”, na
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medida em que, segundo afirma, a “prefeitura” lhe oferecia algo que, primeiro, ela não havia
pedido, e, segundo, que “não teria a minha cara”, isto é, todo o investimento, notadamente
moral, que ali ela havia realizado. Neste sentido, ressaltaria o fato de que, apesar de sua casa
“não ter luxo”, em visto do que seriam os novos imóveis para os quais seriam levados,
segundo ela, “muito inferiores”, preferiria permanecer onde estava.
Mais uma vez: neste caso, o que seria destacado seria justamente o investimento
afetivo, configurado pela mobilização do termo “esforço”, ressaltando tudo o que ela própria
fez ou teve que enfrentar para obter uma moradia. Neste sentido, teria sido importante
acompanhar de perto a construção do imóvel, algo feito desde o “barraco” que ocupava com a
filha.
Ter acompanhado todo esse processo significaria, contudo, saber que a casa fora muito
“bem feita” e, portanto, aqui, não faria sentido o argumento da administração pública de que
ela não seria resistente a possíveis vetores de risco, como era a alegação principal: “porque a
construção dessa casa, o projeto dela embaixo do chão ainda bota mais dois andares em cima,
com segurança, tranquila, entendeu. Porque eu vi as fundações, acompanhei, tava aqui
morando embaixo da minha casa, num barraquinho”.
Erigir um imóvel significaria superar uma situação desconfortável e problemática,
associada justamente pelo fato de morar no “barraquinho”. Ter a casa seria uma forma de
melhorar de vida e de afastar, definitivamente, os vetores das dificuldades. Neste sentido,
destacar o que se enfrentava faria parte desta modalidade de queixa direcionada às práticas da
administração pública:

enfrentei muita enchente aqui, sai com minha filha jovem, adolescente, para sair
daqui com enchente com água na cintura, entendeu. Quinze para meia noite, uma
hora da manha, lá para casa da sogra da minha filha, que na época éramos colegas de
trabalho, e ia dormir lá. E chegava 2 horas da manha na casa dela. Para tomar banho,
passar álcool nas pernas, nos braços, porque saia daqui com enchente. E para lavar,
para tirar aquelas sujeiras de lama podre de dentro de casa. Porque antes de sair a
gente fazia uma mudança dentro de casa, dentro do barraco, porque a gente tinha
que levantar tudo, para não perder tudo na época, onde já perdi geladeira, televisão,
estante. Perdi! Perdi! Porque enchia e não dava tempo para pegar, e quando voltava
no dia seguinte estava tudo cheio de água. O que tinha que fazer? Jogar fora.
Hoje, sem mais nem menos a prefeitura chegar dizendo que eu tenho que sair da
minha casa? É não fazer reconhecer o sacrifício da gente, do pobre. É como se diz:
querer tomar na mão grande. Eu sou muito mais a minha casa do que essas casas,
esses apartamentos que eles constroem. Porque eu acompanhei aqui a obra da minha
casa.

231

Portanto, a intervenção estatal visando a realocação dos moradores destas localidades
não consideraria este aspecto de suas vidas, isto é, todo o “esforço” que fizeram para estarem
ali. Além disso, outra dimensão desta modalidade de questionamento se relaciona ao fato de
que estas ações de remoção levariam a ruptura no nível das interrelações estabelecidas entre
os que ali moravam.
Mais uma vez destacando-se a questão da possibilidade de manter a rotina tal e qual
esta era vivenciada até aquele momento, os moradores de favelas em processo de remoção
apontariam justamente para o fato de que um dos elementos por eles tratados como
significativos seria quebrado, qual seja, os “laços” que haviam duramente estabelecido com
seus vizinhos e com o entorno.
Além do mais, o fato de terem, em dado momento de suas vidas, estabilizado uma
rotina, especialmente no que se refere à questão da moradia, que deixaria de ser algo com o
qual precisaria estar sempre preocupado, permitir-lhes-iam estabelecer também uma
determinada circulação pela cidade e acessar determinados serviços públicos ou privados,
como os de lazer. Todos estes elementos seriam responsáveis por conformar o que muitos
chamavam de “raízes”, isto é, uma espécie de ponto de ancoragem cognitivo e moral que
agora estava sendo colocado em questão pela intervenção estatal. Neste sentido, a crítica se
configurava numa defesa da permanência: “Ninguém aqui quer ir para [bairro para onde a
prefeitura pretendia levá-los], pois nossas raízes estão no [bairro onde moravam], nós temos
família ali, construímos nossa vida social ali, queremos continuar no nosso bairro”
(intervenção de um morador numa reunião na secretaria de habitação em 2010)
Neste caso, inclusive, se considerarmos o fato de que a crítica aos procedimentos tem,
em um de seus níveis, a intenção de questionar um processo de desqualificação moral que
estaria implícito na forma como os agentes públicos atuam na ponta do processo de remoção,
seria possível afirmar que, entre as inúmeras maneiras encontradas pelos moradores de favelas
para dar continuidade à crítica e fazê-la crescer em generalidade (monté en generalité),
haveria outro aspecto importante a ser considerado, que Goffman (2009) define como
“idealização”.
Isto é, os atores sociais, diante de expectadores, teriam a lhes oferecer uma impressão
que seria idealizada sob diferentes aspectos. No caso dos moradores de favelas em remoção,
em várias ocasiões em que se viam na situação de provar que aquilo que estavam vivenciando
era uma injustiça e que mereceria ser considerada enquanto tal e, portanto, que alguma
resposta pública deveria ser dada, tendiam a idealizar sua própria condição.
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Entre outras expressões comuns mobilizadas em situações de audiências públicas,
entrevistas em meios de comunicação ou mesmo em reuniões com autoridades públicas
responsáveis diretamente pelo processo de remoção, observaria o recurso a expressões como
“aqui não tem crime”, “aqui todo mundo é unido”, “aqui todos se conhecem”, “aqui é uma
comunidade pobre”, “aqui é tranquilo”. Todas elas, obviamente, eram expressões que
buscavam, propositadamente, omitir de determinados públicos para os quais se direcionavam,
notadamente aqueles os quais poderiam dar alguma resposta para aquele caso, conflitos,
tensões e problemas internos que porventura pudessem existir. Não que não existissem, mas,
num hábil ajustamento ao contexto de ação, deixavam de existir na medida em que a
sociabilidade local era idealizada.
Goffman (ibid.) afirma que quando um determinado indivíduo se exibe em presença
de outros, aquilo que cumprirá tende a incorporar e exemplificar aqueles valores que seriam
reconhecidos de forma oficial pela sociedade. Entretanto, quando se observa a maneira pela
qual os moradores de favelas em situação de remoção se apresentam diante de públicos,
especialmente de autoridades públicas em relação às quais se espera que façam alguma coisa
em relação ao que estão vivenciando, ou mesmo para o público em geral visando convencê-lo
de que aquela demanda é legítima e digna de ser levada a sério, o que se buscaria seria
justamente o contrário do que é afirmado por Goffman.
Isto se dá, pois, a pretensão, implícita ou explicita, ao mobilizar expressões como
“aqui só tem trabalhador” ou “aqui é tranquilo”, seria justamente se afastar daquela imagem
corrente e oficialmente reconhecida acerca dos moradores de favelas da cidade, tal como
aquela discutida nas duas primeiras partes desta tese, isto é, aquela imagem que reforçaria a
ideia de que eles seriam os responsáveis pela desordem e pelos caos urbano, bem como pela
violência.
Neste sentido, portanto, ao criticarem a constituição do processo que estou chamando
de “desqualificação moral”, estes moradores apontariam para a constituição de um “bem
comum” (Boltanski e Thevenot, 1991), necessário à coordenação de suas ações, que não
necessariamente diria respeito apenas à habitação propriamente dita, mas, fundamentalmente,
à possibilidade de também pertencerem à cidade e aos benefícios que poderiam advir das
transformações que vêm ocorrendo nos últimos anos. A defesa do “direito de permanecer”
onde se estabeleceram e se estabilizaram determinadas rotinas de vida (trabalho, lazer)
significaria permanecer e ser levado em consideração quanto aos benefícios do “progresso”,
que não seria rejeitado, como já afirmado, mas que, até o momento, não lhes incluiria.
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Outro nível de elaboração da crítica se constitui não a partir de certo regime de
proximidade (Thevenot, 2006), isto é, das queixas que se dão no registro daquilo que é
vivenciado e experimentado na vida cotidiana dos moradores de favelas em processo de
remoção, como a experiência afetiva com o local e com a própria casa (observadas na crítica
que fazem ao fato de a administração pública não levar em consideração o “esforço” que
tiveram para erigi-la, esforço físico e emocional). Embora a experimentação de rompimento
das rotinas de vida seja o impulsionador do tipo de engajamento posteriormente observado
nas trajetórias realizadas por estas pessoas para levar adiante a sua denúncia, nestes percursos
que elas constituíram para tornar público o problema da remoção as queixas por eles
veiculadas serão transformadas a partir do contato e do acionamento de repertórios militantes
já existentes. Neste sentido, a articulação com redes movimentalistas levaria ao acionamento
de outras razões para explicar a maneira pela qual a administração pública tem levado a cabo
estes processos de remoção.
Muitas organizações e movimentos sociais que se vão contatando ou incorporando à
construção da denúncia pública destas situações já possuíam alguma experiência anterior em
casos como os que aqui vêm sendo discutidos, isto é, de ocasiões de realocação em outros
períodos e lugares. Esta experiência formataria determinadas formas de agir e também tipos
de enquadramento de situações parecidas como estas tratadas nesta tese que configurariam
referências aos quais se poderia acorrer para esclarecer e dotar de sentido as experiências que
ganham forma neste momento.
Neste sentido, caberia destacar que uma das maneiras constituídas para compreender o
que vem acontecendo atualmente no Rio de Janeiro seria o acionamento da expressão
“limpeza social”. Esta expressão seria tratada numa elaboração que interrogaria os processos
associados às intervenções urbanísticas que vêm ocorrendo nos últimos anos na cidade,
notadamente aquelas ligadas à preparação para a realização dos megaeventos esportivos,
como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.
Nas variadas situações em que pude observar o acionamento desta expressão, ela
parecia interrogar, a partir de um enquadramento específico da situação, um conjunto de
fenômenos que dizia respeito a maneiras de ocupar e usar a cidade. Estes usos da cidade,
nesta elaboração, na atual conjuntura, não estariam levando em consideração a participação
dos moradores de favelas na constituição da cidade. Tal abordagem acerca das intervenções
estatais no espaço urbano não seria uma novidade. Ou seja, em outros períodos da história
urbana do Rio de Janeiro as práticas ditas “corretivas” da administração pública também já
teriam ocasionando deslocamentos populacionais.

234

Quando do contato de integrantes destes grupos e movimentos sociais que possuíam
uma trajetória anterior na construção e veiculação de denúncias públicas de casos de remoção
de favelas, por exemplo, costumam-se ser mobilizados os exemplos históricos da Reforma
Pereira Passos, ocorrido no início do século XX, quando os cortiços que existiam no Centro
da cidade foram postos abaixo e parte daquela população iria ocupar, posteriormente, a
localidade que hoje se conhece como Morro da Providência, e, principalmente o exemplo da
política de remoções de favelas iniciada pelo governador do então Estado da Guanabara,
Carlos Lacerda, nos anos 1960. Contudo, atualmente, embora se apresentem os
acontecimentos como decorrendo de certa continuidade temporal, ou seja, as práticas estatais
nas favelas seriam as mesmas desde o início do século XX, elas seriam atualizadas a partir do
contexto da realização dos referidos megaeventos esportivos.
“Limpeza social”, neste enquadramento, portanto, apontaria para um aspecto da
intervenção estatal no espaço urbano que ignoraria a presença e os direitos dos moradores de
favelas e cuja intenção seria liberar determinadas áreas apenas para favorecer os vetores do
capital imobiliário. Além do mais, seria possível ressaltar o fato de que esta expressão criaria
uma espécie de conexão simbólica entre a ação estatal visando a retirada daqueles que seriam
vistos como um incômodo e a valorização e incremento do mercado imobiliário. Neste
sentido, como alguns dos militantes que já se engajaram em outras mobilizações coletivas
relacionadas à questão da moradia e das favelas, a intervenção estatal visaria tão somente a
defesa dos interesses dos grupos econômicos ligados ao capital imobiliário.

5.3

“A gente não pode viver amendrontado. Temos que procurar os apoios”: a
estruturação da trama movimentalista

Nesta seção buscarei apresentar parte da complexa trama constituída pela trajetória
percorrida pelas inúmeras pessoas envolvidas nos processos de construção da denúncia
pública de uma dada ocasião de remoção. Apresentarei as conexões e alguns nós das redes
que seriam tecidas a partir da crítica às dinâmicas de realocação levadas adiante pela
administração pública no período destacado anteriormente. Observarei os esforços e
ajustamentos feitos tanto pelos moradores destas localidades, quanto por outros atores que
conformariam uma determinada mobilização coletiva nestes momentos que objetivavam fazer
crescer em generalidade algo que inicialmente dizia respeito apenas a um grupo. Quais os
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recursos mobilizados, quais os apoios, de pessoas e coisas, e, principalmente, como isto é
feito.
A publicização, que corresponderia ao processo de problematização, vai consistir em
fazer ver o assunto e ao mesmo tempo os meios através dos quais este irá conseguir ser visto.
Como ressalta Freire (2005), os diversos atores envolvidos em torno de um assunto estariam
frequentemente em “situação de analisar a situação”, isto é, “em processo de definição de
situação problemática, observadores, ´dramatizadores` e avaliadores de cada sequência da
elaboração do problema público”. Neste sentido, portanto, interessaria menos a veracidade
dos fatos que as performances dramatúrgicas empreendidas pelos atores em situação, no
sentido em que um dado problema se transforme em um “drama público”, que deve ser
considerado como prioritário.
Neste sentido, tal como para Boltanski e Thevenot (1991), caberia entender como as
pessoas se justificam em situações públicas, buscando, desta forma, compreender como se
daria a passagem crítica e moral da dimensão singular para a geral. Nesta angulação,
interessaria, na análise da construção da mobilização coletiva em torno do assunto remoção,
explicitar os diversos recursos disponíveis no espaço público que seriam acionados nas
interações cotidianas num horizonte de publicidade118.
Levando-se isso em consideração, a trama constituída pela construção da mobilização
em torno da questão da remoção de favelas poderia ser considerada, analiticamente, a partir
de três eixos principais através dos quais se constituiria uma intricada rede na qual circulavam
denúncias, demandas, pessoas e emoções. Na maioria dos casos por mim acompanhados ao
longo do trabalho de campo, os moradores das localidades sob intervenção estatal, assim que
percebiam e se davam conta do que lhes estava acontecendo, mesmo que isso se desse a partir
de rumores, após o “choque moral” sobre o qual já falei anteriormente, interromperiam o
curso da ação e buscariam maneiras de entender o que se passava. Esta busca por informações
sobre como proceder diante dos acontecimentos que lhes havia alterado as rotinas de vida
levaria a confluência, fundamentalmente, de três trajetórias, o que variava de acordo com o
tipo de contato inicial que fosse feito por esses atores: através da Igreja Católica, da
Defensoria Pública ou a partir do contato feito com um “militante referência” da localidade,
região ou que já se tivesse conhecimento.

_______________________________________________
118

Neste sentido, abre-se a possibilidade de que múltiplas gramáticas de justificação possam ser desdobradas em
reivindicações coletivas (Cefaï, 2009).
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No caso da trajetória iniciada a partir da Igreja Católica se daria o seguinte: um
determinado morador, em situação de remoção e frequentador da igreja em seu bairro, em um
dado momento que fosse ao local, comentaria com alguém sobre o que estava acontecendo,
fazendo circular o que ocorria para fora da localidade em processo de remoção. Muitas vezes,
comentar com algum fiel da igreja não seria apenas uma atividade banal de comunicar um
novo fato, mas fundamentalmente uma maneira de obter alguma orientação sobre o que fazer.
Este comentário acabaria fazendo com que o outro com o qual compartilhava suas angústias
se interessasse pela história relatada e fizesse alguma coisa.
Em muitos casos, o comentário seria feito a alguém que já possuísse alguma posição
na hierarquia da Igreja, alguém que já se imaginava teria alguns recursos que poderiam ser
acionados e que poderiam ser utilizados. Neste caso, a posição privilegiada deste fiel com o
qual se comentaria a situação particular faria com que fosse acionada toda uma rede de
contatos e formas de conhecimento. Quase sempre, este último mencionaria a existência da
Pastoral de Favelas, instância da própria instituição que atuaria no acompanhamento de
situações como aquela que o morador em questão estava vivenciando.
Este último, então, após tomar conhecimento desta pastoral, entraria em contato com
esta e agendaria uma visita. No dia desta, após relatar seu caso aos que o recebessem, entre
outras sugestões de ação, duas delas seriam imediatamente indicadas, o que levaria a um novo
passo no processo de tornar pública a sua situação: integrantes da pastoral convidavam esta
pessoa a participar das reuniões realizadas pelo coletivo intitulado Conselho Popular,
informando que ali é que se “discutiriam estas questões”, isto é, as ocasiões de remoção. A
outra indicação seria encaminhar esta pessoa (ou um grupo de moradores) ao Núcleo de
Terras e Habitação da Defensoria Pública. Na verdade, ambas as indicações não se anulavam,
pelo contrário, eram feitas para que fossem seguidas simultaneamente.
Embora desembocasse no mesmo lugar, no caso da via da Defensoria Pública o que
ocorria seria o seguinte: um morador de uma destas localidades em processo de remoção
conhecia algum advogado que fosse amigo particular ou alguém próximo. Ao buscar
subsídios com este último acerca da melhor forma de encaminhar sua queixa e obter
informações, seria orientado a se dirigir à Defensoria Pública. Em muitos casos, o referido
morador iria a algum núcleo da instituição existente no bairro em que morava. Lá, seria
informado de que o ideal seria ir ao núcleo especializado nestas questões relacionadas ao
direito à moradia, neste caso, o Núcleo de Terras e Habitação. Quando se dirigia a este último,
além de iniciar procedimentos jurídicos pertinentes à sua situação, seria orientado, tal como
ocorria em relação à Pastoral de Favelas, a frequentar as reuniões do Conselho Popular onde,
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segundo os defensores públicos que atuaram no período considerado neste momento da
análise (2009-2011), encontravam-se as “comunidades” que estavam passando pelos mesmos
problemas que os moradores da localidade em que morava.
Outro eixo que estruturaria estes primeiros percursos seria aquele estabelecido a partir
do contato ao que acima chamei de “militante referência”, isto é, alguém visto como
possuindo os conhecimentos necessários e úteis aos quais se poderia acorrer. Muitas vezes,
este militante também seria um morador, que já esteve envolvido com outras mobilizações e
em formas associativas como as associações de moradores, mas que, atualmente, ou não se
engajaria mais em nenhuma mobilização ou o faria a partir de outros formatos associativos ou
mesmo a partir de outros temas que não a moradia. Entretanto, apesar disto, seria alguém ao
qual se poderia recorrer, haja vista que este apresentaria um cabedal de conhecimentos
práticos acerca do “melhor caminho” a ser percorrido. Mesmo quando não se configurava
desta forma, isto é, quando se desconfiava deste militante, por exemplo, pelo fato dele ser
associado a formas de ação burocratizadas ou mal avaliadas em geral (como os partidos
políticos), ainda assim, pelo menos em alguns casos, estes seriam contatados justamente por
possuírem algum recurso que pudesse ser disponibilizado em favor da publicização da causa.
Entretanto, gostaria de destacar fundamentalmente a ação daquele “militante
referência” que já tivesse atuado anteriormente na tematização da remoção em outro período.
Esta escolha se dá, pois, na maior parte das vezes a indicação que fornecia a quem lhe
recorresse também seria parecida com as anteriores. Isto é, sugeriria à pessoa em questão que
esta entrasse em contato com a Pastoral de Favelas, com o NUTH ou, neste caso, com o
Conselho Popular.
Seria necessário reafirmar, aqui, que a constituição destes percursos que estruturavam
esta trama poderia ser vista através da formação do seguinte padrão neste período: o
mecanismo que o ativava seriam os anúncios de remoção feitos direta ou indiretamente pela
administração pública, o que provocava uma desestabilização das rotinas presumidas e não
questionadas da vida de todos os dias e lançava os moradores num fluxo de dúvidas e
inquietações que passavam a compor o cenário local. Ao buscarem entender o que se passava,
muitas vezes de formas particulares, acionariam estes contatos ou redes locais, formadas por
fieis da igreja que se frequenta, pelo advogado morador da região ou que alguém indicou ou
mesmo uma “liderança antiga”, que saberia orientar sobre algum aspecto daquela situação.
Além disso, há outro aspecto importante a ser destacado, resultado desta estruturação e
da interconexão destes eixos: o fato de que estes, mesmo quando não se cristalizavam no
Conselho Popular (interesse da análise que ora faço, como afirmado anteriormente) ou em
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outra organização que incorpore a face mais geral do processo de publicização (dinâmica que
ocorrerá após uma série de acontecimentos que serão analisados adiante), geram e criam
espaços diversificados em que circulam informações, bem como modos de ação e de como
proceder em situações parecidas, que poderão induzir a outros trajetos e incorporar, em parte,
estes descritos até aqui, que serão percorridos por pessoas de outras favelas que agora estão
sob intervenção estatal: aqueles moradores de favelas que estão em processo de remoção, que
já percorreram e constituíram estas trajetórias e passaram a compartilhar de conhecimentos,
formas de ser, agir e pensar que antes não tinham por referência, figurariam como este
componente mediador capaz de fazer funcionar esta engrenagem de construção da denúncia
pública, notadamente se habitam em regiões em que há outras favelas cujo processo de
realocação ainda não se tenha iniciado.
Caberia mencionar, ainda, que estas trajetórias que confluíam a estes três coletivos se
desdobrariam em outras tantas, que envolveriam uma gama variada de atores, individuais e
coletivos, e diversos espaços e arenas públicas. Desde novas favelas que tivessem acabado de
ser incluídas como alvo dos processos de realocação, passando por autoridades públicas de
diversificadas instituições (como o Ministério Público, Ministérios, instâncias do judiciário e
do legislativo), até organizações internacionais, como a Organização dos Estados Americanos,
a Organização das Nações Unidas e a Anistia Internacional, entre muitos outros. É um
movimento incessante, que não para de se instituir, que se amplia, mas também se retrai,
dependendo das formas de engajamento e da “disposição para a luta” ou mesmo de elementos
da conjuntura, que servem de medida para configurar determinados cursos de ação.
Antes, contudo, de descrever como essa trama se constitui concretamente, a partir do
acompanhamento do encadeamento de situações que assim a permite acontecer, farei uma
breve apresentação de como e a partir do que se estruturariam as primeiras mobilizações em
torno da questão da remoção de favelas. Não será uma análise exaustiva de um caso. Meu
intento, aqui, seria apenas de balizar os antecedentes do momento que chamei de “coagulação
movimentalista”, cujo foco seria a interação entre os coletivos Conselho Popular, Pastoral de
Favelas e Núcleo de Terras da Defensoria Pública.
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5.3.1 “A gente não quer ser removido daqui. Vamos lutar para que a comunidade permaneça.
Não podem tratar a gente como animais”: quando tudo começou

Considero que o ponto de origem da trama movimentalista que se conformou na atual
conjuntura, a que estruturou o “repertório da remoção”, dar-se-ia a partir do anúncio da cidade
do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Isso ocorreria em outubro de
2009, quando a prefeitura afirmaria que, para adequar a cidade ao projeto que havia vencido a
concorrência com outras cidades e também para atender às exigências do Comitê Olímpico
Internacional (COI), haveria a necessidade da remoção de seis favelas: Vila Autódromo,
Canal do Anil, Belém-Belém Gardênia Azul, Parque da Panela, Metrô-Mangueira119. As três
primeiras já haviam sofrido outra tentativa de realocação por ocasião da realização dos Jogos
Pan-americanos de 2007, mas a administração pública não lograria êxito nestes casos àquela
época.
Destas favelas citadas pela prefeitura, destacarei a trajetória dos moradores da Vila
Autódromo neste período. Esta escolha se dá, pois, em primeiro lugar, pelo fato desta
localidade já ter passado por tentativas anteriores de remoção (em 1993 e em 2006) e, em
segundo, em função disto, fora a primeira remoção a ser destacada diretamente pelo prefeito
quando do anúncio da construção do Parque Olímpico, que se localiza ao lado da referida
favela, e também a primeira que iniciaria (ou, neste caso, reiniciaria) uma mobilização. Além
disso, apontar os primeiros desdobramentos do processo de mobilização neste caso me
permitirá apontar para alguns elementos que comporão, posteriormente, a articulação que me
interessa analisar mais detidamente, isto é, aquela formada pela ação recíproca do Conselho
Popular, Pastoral de Favelas e a Defensoria Pública. Neste caso da Vila Autódromo, neste
período, esta articulação já se anunciaria, mas não assumiria a dimensão que aqui estou
sugerindo. Apresentaria seus contornos iniciais, especialmente em termos do tipo de recursos
e provas que serão acionados para dar encaminhamento à denúncia e a realização da crítica
pública. Por fim, cabe destacar que não farei uma análise exaustiva tanto das mobilizações ao
longo destes vinte anos, quanto das que foram levados a cabo recentemente.

_______________________________________________
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Cf. “Plano Olímpico para Rio-2016 prevê a remoção de favelas, Folha de São Paulo, 08 out. 2009.
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Após este anúncio da prefeitura, os moradores, notadamente os que moravam lá há
mais tempo, reviveriam algo que já haviam experenciado em outros dois momentos. Embora
exista uma memória da remoção no conjunto das favelas cariocas, neste caso da Vila
Autódromo ela sempre foi algo com o qual aqueles que ali moram tiveram de lidar nos
últimos anos. Neste período, ocorreriam períodos de relativa tranquilidade, certamente algo
muito diferente daquilo que afirmei inicialmente para os exemplos citados no início da parte
três, quando abordei a questão do “relaxamento cognitivo”, isto é, momentos nos quais o que
se entendia enquanto “dificuldades” e um contexto de ação é normalizado.
Passados pouco mais de três anos, em 2009, os moradores teriam que lidar novamente
com esta situação. O próprio prefeito anunciaria a intenção em retirar aquela localidade,
justificando a intervenção a partir dos compromissos que a cidade do Rio de Janeiro havia
firmado com o Comitê Olímpico Internacional. Neste compromisso, segundo afirmava o
prefeito, havia a necessidade de remover algumas favelas nos locais onde haveria algum
equipamento destinado à realização dos Jogos Olímpicos de 2016, entre elas a Vila
Autódromo.
Assim que souberam do anúncio, muitos moradores, notadamente os mais antigos,
trataram-no como já esperado. Isto se deu em função do fato de que, tal como havia ocorrido
quando da preparação para os Jogos Pan-Americanos de 2007, a localidade estava na área
onde seria construída parte dos equipamentos esportivos para aquele megaevento e, também
naquela época, a administração pública havia anunciado a retirada do local. Além do mais, o
projeto elaborado pela prefeitura, desde as primeiras tentativas de tornar a cidade do Rio de
Janeiro sede dos Jogos Olímpicos, previa que o Parque Olímpico seria construído na região
onde está localizada a Vila Autódromo.
As conversas cotidianas passariam a incorporar, mais uma vez, a virtual remoção
como um de seus assuntos principais. Mais uma vez também, os porta-vozes da localidade
passariam a realizar uma verdadeira peregrinação entre instituições e outros espaços,
incluindo as próprias instâncias da prefeitura, para obter informações sobre esta intenção da
administração pública e para tentar impedir novamente a realocação. Inicialmente, o
presidente da associação de moradores local, com o apoio especialmente de moradores de
favelas da região, que formavam o então Movimento União Popular (MUP), realizaria
algumas assembleias para discutir, informar e buscar formas de enfrentar esta nova investida.
Numa das primeiras realizadas, pouco mais de um mês após o anúncio da virtual remoção,
inicialmente haveria uma espécie de desconforto por parte dos porta-vozes locais e também
dos militantes do MUP e outros presentes naquela ocasião. Isto se daria em função do fato de
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que a chamada para a assembleia não ter sensibilizado muitos moradores, fazendo com que a
reunião não tivesse o número esperado, afinal, como afirmaria alguns destes porta-vozes, “a
situação era complicada”. O presidente da associação de moradores esboçaria seu incomodo
com aquela situação, afinal, além dele ter feito a convocação (“passei o carro de som hoje
mais cedo várias vezes”), ele convocara “pessoas de fora” que iriam “ajudar a comunidade”.
Entretanto, apesar desta situação incômoda, ressaltaria a importância da presença dos que
conseguiram ir à assembleia naquele dia.
Esta seria realizada, inicialmente, na própria sede da associação, mas, em função do
pouco espaço, seria transferida para uma igreja católica que fica na localidade. Após este
desconforto e uma rápida indefinição sobre quem seria o primeiro a intervir, se um morador
ou “alguém de fora”, a reunião, enfim, teria seu início. Um morador tomaria a palavra e
falaria acerca da sua relação com o Autódromo, equipamento esportivo que ficava ao lado
daquela localidade e que dava o seu nome. Ele demonstraria seu descontentamento com a sua
demolição, também prevista no projeto do Parque Olímpico. Neste momento, começaria a
chover forte. O morador continua a falar, mas pouco se entende. Há certo desconforto coletivo
com o prolongamento de sua intervenção, pois muitos afirmavam que não percebiam a
relação da situação do Autódromo com a da favela.
As duas falas seguintes foram de moradores de outras favelas da região, que também
eram integrantes do MUP. A primeira delas se referia ao fato de que, em função dos novos
acontecimentos, os moradores “deveriam se unir”. Sua intervenção apontava para a
necessidade, segundo afirmava, de construção de uma solidariedade local, única forma capaz
de poder “enfrentar a prefeitura”. Ele utilizaria uma metáfora para justificar a necessidade
desta união. Citaria, sem especificar de onde, que “pássaros conseguiram vencer um elefante”
e que isso só ocorrera porque eles se uniram. Para ele, seria possível alguém aparentemente
fraco (por sua composição individual) vencer algo/alguém relativamente mais forte (o
elefante). A "moral" da história por ele contada seria que os "grandes" também poderiam ser
derrotados, desde que os "fracos" se unissem, pois assim haveria o fortalecimento de todos.
Na sequência, o outro militante do MUP centraria sua argumentação na tentativa de
contrapor os argumentos que então passariam a ser veiculados pela administração pública e
meios de comunicação acerca da necessidade da remoção. Com isso, buscava convencer os
moradores de que a proposta da prefeitura não se adequava à realidade daquela localidade.
Segundo afirmaria àquele momento, “ilusões” teriam sido vendidas, a principal delas
referente ao programa de habitação popular do governo federal Minha Casa, Minha Vida.
Segundo ele, estar-se-ia circulando informações na localidade que apontavam que as pessoas
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possivelmente retiradas de lá ganhariam alguma casa deste programa. Entretanto, apontaria
que o que as pessoas conheceriam do programa seriam as propagandas na TV, o que para ele
não seria suficiente para justificar uma tomada de decisão que significasse sair do local.
De acordo com ele, entre o que não seria especificado, tanto pelas propagandas,
quanto pelas autoridades públicas, seriam as condições do programa, como por exemplo, o
local onde seriam construídas as novas casas e também o seu tamanho. Ressaltaria o fato de
que, nestas propagandas, circularia a ideia de que as novas casas seriam para quem não
possuísse um imóvel, o que não seria o caso dos moradores da Vila Autódromo. Neste
sentido, portanto, o problema dos moradores desta localidade não seria a falta de casa. Por
isso mesmo, caberia discutir outros programas, segundo ele, mais adequados ao contexto
local, como o que existia à época para o Morro da Providência intitulado “Cimento Social”,
voltado para a reconstrução e melhoria dos imóveis.
Na sequência, a palavra seria retomada por moradores locais, notadamente duas que já
haviam sido elevados à função de porta-vozes. Em uma destas intervenções, um morador
partiria de uma situação por ele vivenciada recentemente para introduzir outro tema que seria
tratado como importante nesta situação: a questão da indenização. Segundo afirmou, ele havia
ganhado uma indenização após a companhia de água do estado, ao realizar uma obra, ter
destruído sua casa. Entretanto, apontaria que encontrou inúmeras dificuldades para reconstruíla com o valor dado pela companhia em função do fato de que os preços dos materiais e da
mão de obra haviam aumentado. De acordo com ele, em relação a este último aspecto, muitas
pessoas da localidade teriam considerado que ele havia ganhado muito dinheiro, e que por
isso podiam cobrar mais caro pelo serviço.
Na sequência da construção daquela argumentação, ressaltaria o fato de que esta
história seria importante em relação a uma possível oferta de indenização por parte da
prefeitura em caso de remoção. Em sua elaboração, ele apontaria para o fato de que muitos
poderiam considerar, num primeiro momento, que seria muito dinheiro, mas que, na prática,
não seria. Em seguida, buscando legitimar sua crítica à indenização a partir de uma situação
particular por ele vivenciada, afirmaria que seria “enganoso” considerar que a indenização
seria algo melhor do que ficar onde se está. Logo após expor esta questão, apontaria para a
necessidade em se discutir as “estratégias que irão ocorrer” em busca de apoios para a
mobilização local. E aqui seria anunciado uma das que destacarei a seguir: percorrer outras
favelas para pedir a ajuda na construção da luta da Vila Autódromo.
Logo após esta assembleia, outra seria realizada a seguir. Uma moradora local, que já
havia participado das mobilizações em torno da tentativa de remoção ocorrido poucos anos
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antes, e, portanto, construíra certa rede de contatos, acionaria um destes para levar à
localidade o então Ministro da Secretaria Especial para a Igualdade Racial. Este ministro,
enquanto fora vereador, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), também já havia atuado em
outra mobilização contra a remoção ocorrida no mesmo período (a que se realizou na favela
Canal do Anil), por ocasião dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Feito o contato, o então
ministro se comprometeu a ir à localidade para conversar com os moradores.
No referido dia da assembleia, assim que cheguei à localidade, observei que ainda se
encontravam poucos moradores. Dirigi-me, então, a uma moradora considerada a porta-voz
local, que estava sentada em uma mesinha com moradores em seu redor. Na mesa encontravase uma lista de presença e uma carta abaixo-assinado cujo objetivo era recolher assinaturas
para serem encaminhadas ao então presidente da República. Esta carta começaria a circular na
última assembleia, a que fora relatada acima. A intenção da reunião com o Ministro, portanto,
seria que este, como alguém com o qual já se havia atuado anteriormente e que agora está em
outra instância institucional, além do município, transformar-se em uma espécie de ponte
entre os moradores e o presidente da República. O objetivo seria atingir outros níveis de
generalidade, onde a demanda pudesse ser considerada e levada a sério, algo que, naquele
momento, segundo apontavam, não estaria acontecendo no município.
Sentar-me-ia ao lado de um dos porta-vozes locais e os demais moradores apareciam
aos poucos para assinar a carta e a lista de presença, mas quase sempre faziam isto e iam
embora. Muitos moradores que apareciam para assinar estes documentos pareciam
desconhecer exatamente o que assinavam, embora tivessem a ideia de que aquilo fosse algo
que contribuiria para a luta pela permanência. Alguns deles assinavam, mas não ficavam no
local, também deixando a entender que desconheciam o fato de que aquela aglomeração seria
em função da realização de uma reunião. Em um determinado momento, ficamos apenas eu e
um morador na mesinha para onde as pessoas se dirigiam. Alguns deles, que acabavam de
chegar ou não, perguntavam aonde era preciso assinar, se era preciso assinar de novo, como
se fosse algum novo documento. Além disso, muitos que já sabiam do teor da reunião,
perguntariam se o ministro já havia chegado e outros perguntariam quem é que estaria ali. O
atraso já era grande, por volta de uma hora. Depois deste período, o presidente da associação
de moradores informaria que havia entrado em contato com o ministro e que este já estaria
próximo, convocando as pessoas para se aproximarem da associação, já que a reunião dessa
vez se realizou em frente do prédio da instituição. Após alguns instantes, o ministro chegaria
com alguns assessores. Poucos moradores estavam presentes. O presidente, então, solicita,
mais uma vez, que os moradores presentes se aproximassem. O ministro, então, se dirigiria
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para frente da associação, cuja palavra seria dada pelo presidente da associação.
O ministro lembrar-se-ia de sua participação nas mobilizações realizadas na favela do
Canal do Anil, quando atuou impedindo a demolição de imóveis naquela localidade.
Comentaria acerca desta nova investida da prefeitura, sem, contudo, criticar abertamente a
atuação do prefeito, na medida em que o partido do qual fazia parte participava do governo
municipal, além de ter apoiado a campanha que levara à vitória do atual prefeito. Entretanto,
na sequência, apontaria para a necessidade de que nada poderia ser feito sem diálogo com os
moradores e que ajudaria neste sentido. Apontaria também para o fato de que, agora, haveria
uma política habitacional a nível federal, ressaltando o recém criado programa de habitação
Minha Casa, Minha Vida. Além disso, afirmaria que poderia levar a carta preparada pelos
moradores ao presidente da República e também tentar articular algum encontro com o
Ministério das Cidades, responsável por tratar de questões relacionadas à moradia.
Algum tempo depois desta assembleia, no início de janeiro de 2010, a prefeitura
divulgaria uma lista de 119 favelas a serem completa ou parcialmente removidas na cidade até
o final de 2012. Tal como abordei na primeira parte desta tese, tal lista seria elaborada no
interior do Plano Plurianual de Governo que previa, entre outros, o percentual de 3,5% de
redução das áreas ocupadas pelas favelas na cidade. A lista surgiria, como já discuti, após um
intenso debate ter se estabelecido naquele período quanto aos que seriam os responsáveis pela
“degradação urbana” da cidade e também pela tentativa de relegitimar a remoção de favelas
como uma forma de intervenção estatal nestas localidades, especialmente a partir da
mobilização da noção de “tabu”.
Alguns dias depois, o secretário de habitação convidaria os moradores da Vila
Autódromo para uma reunião. Além destes últimos, participariam daquele encontro
representantes de outras favelas que constavam na lista divulgada há poucos dias e também da
Pastoral de Favelas e defensores públicos que já acompanhavam a situação. Naquela ocasião,
o secretário tentaria justificar aos presentes os motivos da formulação da referida lista,
alegando que se tratavam apenas de localidades onde vigoravam elementos de risco e em
áreas de proteção ambiental. Nesta lista também estava a Vila Autódromo. Entretanto, em
relação a esta, o referido secretário afirmaria que a localidade seria removida em função da
construção do Parque Olímpico, compromisso que já existia desde antes dele assumir a pasta.
A favela seria retirada, segundo afirmaria, pois, no local, seriam construídos o Centro de
Mídia e o Centro Olímpico de Treinamento.
No momento da intervenção dos representantes das localidades presentes, um dos
porta-vozes afirmaria que não iriam admitir a realização de remoções da cidade, por

245

considerar que esta questão já havia sido superada no município. Em resposta, o secretário
afirmaria que tentaria levar estes questionamentos ao prefeito e que “lutaria” para que
algumas localidades permanecessem onde estavam. Entretanto, referindo-se ao caso da Vila
Autódromo, apontaria que iria “batalhar para garantir justiça social” em todo o processo,
ressaltando que não faria nada sem debater com os moradores, garantindo que as famílias
seriam reassentadas em áreas próximas, além de terem uma “moradia digna”. De acordo com
ele, a intenção seria constituir um processo que fosse diferente daquele levado a cabo durante
a preparação da cidade para os Jogos Pan-Americanos, quando, segundo apontou, ninguém
teria sido beneficiado.
Entretanto, um dos representantes dos moradores da Vila Autódromo questionaria a
necessidade da remoção, apontando para a intenção de permanecer. O presidente da
Associação de Moradores apontaria para o fato de que fora a reunião para exigir do prefeito
que, em vez de retirar os moradores, realizasse melhorias na localidade em questão. Tal como
discuti acima acerca do que denominei “desqualificação moral”, ele também elaboraria seu
discurso crítico baseando-se no fato de que a intervenção estatal não os levaria em
consideração: “Não acredito que, por causa de um evento esportivo que irá durar 17 dias,
milhares de famílias serão removidas. A gente sabe que depois as instalações serão destruídas
ou abandonadas, isso é tudo para estrangeiro ver. Vocês não percebem que somos seres
humanos, e lá construímos nossa história, nossa vida?”120. Após outras intervenções também
sustentarem suas críticas neste mesmo sentido, o secretario afirmaria, então, que as levaria
para o prefeito e que buscaria uma solução, segundo ele, “intermediária” que pudesse ser
concretizada. Além disso, incitaria os presentes a apresentarem um projeto alternativo à
remoção.
Desacreditando das intenções do secretário de habitação, haja vista que traduziram
suas afirmações sobre a permanência da localidade como ambíguas, já que tratava a
realocação como “fato consumado”, os moradores da Vila Autódromo continuariam a
percorrer outros espaços e a construir ações que pudessem preparar e encaminhar sua
denúncia. Algumas semanas após a reunião com o secretário de habitação do município, a
associação de moradores convocaria uma nova assembleia. Nesta seriam debatidas quais os
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passos que já haviam sido tomados e os próximos que estavam sendo elaborados para
denunciar a injustiça que estariam sofrendo.
Mais uma vez, seria perceptível a apreensão dos moradores frente ao que estava
acontecendo. Após alguns instantes, o presidente da associação iniciaria a assembleia,
destacando a reunião que havia sido realizada na Secretaria Municipal de Habitação,
afirmando que a proposta do secretário não seria de interesse da localidade, já que implicava
em “remover a comunidade” para outra área, ressaltando que esta seria uma “proposta
injusta”, lembrando ainda a promessa feita pelo secretário de que levaria as demandas ao
prefeito, apontando que não acreditava que seriam levadas em consideração. Além disso, tal
como em outras ocasiões, apontaria que apenas “a união é que favoreceria a luta dos
moradores”. Logo após, sem se alongar demais, ele passaria a palavra para o representante do
Conselho Comunitário do Alto da Boa Vista (CONCA), coletivo formado por moradores de
favelas da referida região, que surgiu em 2006, após a determinação do Ministério Público
que obrigava a prefeitura a retira-los da região em função do fato de estarem ocupando área
de proteção ambiental e também de risco. Sua função seria dar forma a uma ideia de ação que
já havia surgido em inúmeras conversas informais e apontada em outros encontros: a
realização de uma manifestação. Na verdade, neste encontro se discutiria qual seria a melhor
data para realiza-la, bem como o que seria necessário para mobilizar as pessoas para
participar.
Buscando criar um elo entre a situação dos moradores daquela localidade com as das
que ele representaria, apontaria que a lista de favelas a serem removidas, veiculada pela
administração pública, expressaria uma compreensão de que esta consideraria as favelas como
um “câncer” que deveria ser extirpado, ressaltando, que no caso deles, eles estariam não em
área de risco, mas em uma “área de rico” e por isso a prefeitura pretendia remove-los. Contra
isso, afirmaria, alguma coisa deveria ser feita. Ele ressaltaria que uma “resposta a altura”
deveria ser dada, mas que esta somente ocorreria se todos “saíssem de casa”, pois, caso
contrário, “não adiantaria acionar Ministério Publico ou outra instituição”. Logo em seguida,
afirmaria que todos estariam ali para decidir se manifestar, pois, se continuassem apenas
dentro da favela, “nós seriamos massacrados”, como acontecera em outras localidades,
quando o “trator veio” e aí não teve mais como “correr atrás do prejuízo”.
Um dos argumentos por ele mobilizado para tentar estimular a participação dos
moradores, mas também de outros das demais localidades e coletivos presentes, fora a de
explicar o motivo da escolha da administração pública da Vila Autódromo como a primeira a
ser “atacada”. Segundo apontaria, esta escolha teria sido feita em função do fato de a
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localidade ser uma “comunidade símbolo” e que todos das outras localidades saberiam que se
“a Vila Autódromo cair, todas as outras vão cair”. Após algum tempo, e alternando o tom de
voz, enfatizando alguns argumentos, sugeriria uma data para a realização da manifestação na
sede da prefeitura. Depois de alguma indefinição, definir-se-ia uma data.
Após esta assembleia, algumas semanas depois seria realizada uma reunião para
preparar o ato público. Nesta estariam presentes representantes de outras favelas, movimentos
sociais, como o Movimento Nacional de Luta por Moradia, integrantes do MUP, da Pastoral
de Favelas e alguns parlamentares do Partido dos Trabalhadores e do Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL). Esta situação é interessante para observar como se elaboram, nos
bastidores, aquilo que seria pertinente ou não a ser levado a publico, e também uma ocasião
em que haveria um ajuste nos argumentos que deverão ser usados adequadamente para efetuar
a denúncia. A reunião, inicialmente, oscilaria entre a discussão de um texto que convocava
para a manifestação e as demais atividades a serem organizadas para o ato.
Interessante observar que as primeiras sugestões sobre o que deveria constar na
convocatória e, claro, configurar como argumentos principais dos moradores no espaço
público partiriam dos representantes dos coletivos que estavam em apoio à mobilização local.
Uma assessora de um dos parlamentares presentes sugeriria que se destacasse no texto da
chamada os instrumentos jurídicos que a Vila Autódromo já possuiria, lembrando da
Concessão Real de Direito de Uso, documento que reconhece a posse dos moradores,
entregue a eles pelo governo do estado há quase duas décadas. Ela sugeriria ainda que os
questionamentos precisariam ser focados no prefeito e não na secretaria de habitação, assim
como outros também argumentariam. Outro assessor parlamentar reforçaria esta última
sugestão ressaltando que, desta forma, seria possível, por um lado, demonstrar as
“contradições” que existiriam no governo (no que se refere à presença de um partido
historicamente ligado à luta das favelas e por moradia, neste caso, o PT) e, por outro, afastar
“os caras do choque de ordem” e da Casa Civil.
Um vereador presente apontaria para a necessidade de que, no dia do ato, fosse
constituída uma comissão para levar as demandas dos moradores ao prefeito. Retomando
argumentos já mobilizados nesta situação e em outras, ressaltaria que a Vila Autódromo é “o
olho do furacão”, fazendo menção ao fato de que se essa favela “cair”, todas as outras irão
junto e que, por isso, a mobilização que está sendo constituída seria importante. Assim como
a assessoria, ressaltaria que seria necessário fazer um documento lembrando o instrumento
jurídico que a localidade possui e que o texto da chamada para o ato público deveria se centrar
num tom de repúdio à ação municipal. Assim como já havia sido sugerido por uma moradora
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da própria localidade em outra ocasião, afirmaria que seria preciso fazer o que chamou de
“caminhada” até o dia da manifestação para chamar outras associações de moradores e
instituições, como o Ministério Público, a OAB e outros. Afirmaria, ainda, que se a Vila
Autódromo não fizer esse movimento, todas (outras favelas) serão “devastadas”, pois seria
um “efeito dominó”.
Seria sugerida a formação de uma comissão responsável por finalizar o texto. A
discussão, neste momento, transcorreria acerca de detalhes a serem colocados no documento,
mas que não seriam sem importância. Uma delas seria o fato de “buscar agregar” outros
atores, individuais e coletivos, como outras favelas que estivessem naquela mesma situação.
Aqui, a presença dos porta-vozes locais e de moradores de outras favelas seria mais
significativa. A discussão sobre a abrangência da participação seria especificada neste
momento. Uma moradora da Vila Autódromo mencionaria o fato de que o ato não seria
apenas de “nós, lideranças”, mas de “todo mundo” e, por isso, deveria contar com o máximo
possível de outras localidades e grupos. Uma representante de outra localidade perguntaria, na
sequência, se “nós vamos em nome da Vila Autódromo ou de todas as comunidades?”.
Haveria, neste instante, uma pequena confusão, vários intervindo ao mesmo tempo. Muitos
comentariam que não seria só a Vila Autódromo que estaria passando por aquela situação.
A moradora local a qual me referi acima retomaria a palavra e conseguiria encontrar
uma medida de solução para aquela controvérsia afirmando que a Vila Autódromo apenas
viria “puxando” a mobilização, já que teria sido a primeira a ser ameaçada, mas que não seria
somente esta localidade que participaria. Logo após, a lista de favelas a serem removidas pela
prefeitura é destacada naquela situação. A partir dela seria articulada uma das dimensões da
mobilização para o ato a ser realizado na sede da prefeitura, isto é, as visitas às localidades da
região que haviam sido incluídas neste levantamento e que também estariam “ameaçadas”. A
intenção seria demonstrar aos moradores destas outras localidades de que eles estão na mesma
situação que a Vila Autódromo e que, portanto, seria importante a presença deles na
construção e participação do ato público.
Definido esta ação como uma forma encontrada para angariar apoios e estimular a
participação de outros atores, determinar-se-ia um dia para que duas equipes diferentes
percorressem as localidades indicadas na reunião anterior. Eu acompanharia uma destas
visitas, das quais destacarei algumas situações interessantes para pensar a formação de uma
causa.
Havia combinado de fazer uma destas visitas com alguns moradores de localidades
que também estavam na referida lista da prefeitura. No dia determinado, encontrá-los-ia na
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casa de um deles. Antes de sairmos, modificaríamos um pouco o percurso que havíamos
elaborado anteriormente. Ao ligar para um militante que participaria do outro grupo que faria
o mesmo trabalho, para pedir alguns contatos telefônicos e também pessoais que poderiam
nos guiar em algumas localidades onde não tínhamos nenhum contato, o militante em questão
comunicaria que já havia passado (com outras pessoas) com um carro de som em uma das
localidades para a qual nos dirigiríamos naquele dia. Partiríamos, então, para o cumprimento
de nosso roteiro.
Inicialmente nos dirigimos para as duas primeiras localidades indicadas. Chegando lá,
fomos recebidos por uma moradora local que havíamos conhecido em outra ocasião. Na
sequência, entraríamos na localidade e seguiríamos para a casa dela. Perguntaríamos se ela
poderia nos guiar pela favela.
Após bebermos água, seguiríamos naquela jornada. Pararíamos na primeira
casa. Havia duas pessoas na varanda, sentadas e vendo TV. A moradora que nos
acompanhava, que um dos presentes passaria a chamar de “guia” (a partir de agora me
referirei a ela com este termo) os chamaria e uma senhora viria em nossa direção.
Entregaríamos um panfleto a ela e uma das militantes que estavam comigo explicaria sobre o
que se tratava. Afirmaria que estávamos lá para convidar os moradores para participar de um
ato público na prefeitura, cujo objetivo seria exigir o direito à moradia. Em todos os lugares
em que parávamos, principalmente nesta localidade, esta militante inicialmente nos
apresentava, falando o nome de cada um e dizendo que éramos de um movimento de luta por
moradia.
Antes de começarmos a subir, um carro parou. Era um jovem que havia ido a uma
reunião anterior, onde estava presente o secretário de habitação. Ele confirmaria que sua
participação no encontro realizado no dia anterior e que já sabia do ato. A militante, então,
começaria a destacar a importância da manifestação, ressaltando o fato de que “todos nós
precisaríamos nos unir”. Na sequência, perguntaria para ele o que tinha achado da reunião.
Este morador diria que o secretário havia dito que ninguém iria sair e que seria isso o que
tinha entendido. Nesse momento, a militante em questão tentaria dissuadi-lo desta
compreensão, afirmando que seria preciso tomar cuidado e estar atento com algumas
afirmações feitas por integrantes da prefeitura. A outra militante que nos acompanhava
acrescentaria, afirmando ao morador que este “não poderia aceitar nada, nem indenização, que
se deveria esquecer esta palavra”.
Começaríamos a subir. Estava muito calor. Nossa “guia” nos levaria a um bar, onde
encontraríamos duas pessoas. Lá entregaríamos panfletos e explicaríamos os motivos da
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realização do ato. Assim como já ocorrido, uma das militantes iniciaria a abordagem nos
apresentando e informando de onde éramos. Nossa “guia” também fazia isso, gesto que pode
ser interpretado como um indicativo de que ela quisesse qualificar nossa presença e eliminar
qualquer dúvida ou desconfiança. Mais uma vez, a militante em questão ressaltaria o fato de
que “seria preciso lutar pelo direito à moradia” e que “todos precisam estar juntos”. Como
seria em todas as intervenções que faríamos naquele dia, com poucas variações, ela sempre
mencionava as experiências que o “movimento social” havia tido, das “vitórias” e “derrotas”,
enaltecendo a organização para a luta e repetindo que apenas com “a união de todos seria
possível afastar as ameaças”. Ficaríamos muito tempo conversando com o casal, e eles
prestando atenção, reagiriam apontando que seria importante participar, comprometendo-se a
comparecer ao ato.
Continuaríamos nosso trajeto na localidade. Fomos a outra casa e lá a nossa “guia”
chamaria alguém, surgindo, em seguida, uma jovem. Nossa “guia” perguntaria se os pais dela
estavam em casa. Ela chamaria o pai, que viria ao nosso encontro. Nós nos apresentaríamos e
explicaríamos os motivos de estarmos ali. A militante que me acompanhava repetiria todas as
justificativas mais uma vez. Entretanto, a cada momento em que parávamos em uma casa, ela
acrescentaria algum elemento novo, como por exemplo, neste momento, ela ter abordado o
fato de que não se poderia “esperar o trator chegar”, que “essas coisas podem ocorrer da noite
para o dia”, sem que as pessoas saibam e não possam se precaver. Outra receita de como agir
em casos de uma possível investida da prefeitura seria o cuidado que se deveria ter com quem
fosse à localidade, e que não se assinasse nada ou aceitasse qualquer coisa. Nossa guia
chancelaria, quase sempre, estas afirmações. Neste caso, o senhor que nos recebera nos diria
que seria importante participar da manifestação, pois assim se poderia chamar a atenção do
prefeito. Perguntaríamos, então, se contaríamos com a presença dele no dia da realização do
ato. Ele nos informaria que estaria trabalhando nesse dia, mas que pediria à sua esposa para ir.
Nossa “guia”, após esta conversa com este senhor, perguntar-nos-ia se gostaríamos de
ir a um bar onde poderíamos falar com outros moradores. Subiríamos mais um pouco e
desceríamos por um caminho em direção a este bar. Chegando lá, a militante encontraria
alguns conhecidos que moravam naquela localidade. Era um espaço grande, e encontraríamos
algumas pessoas. Começaríamos a distribuir panfletos e a explicar porque estávamos lá. Um
senhor, que estava bebendo, começou a nos questionar, dizendo que havia ido à reunião com
o secretário, e que este teria dito que não removeria ninguém. A militante tentaria apontar,
como em outros momentos, que a “remoção pode ser dita com outras palavras” e que era
preciso participar para entender o que está acontecendo. Ele, em alguns momentos, se
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mostrava irritado e não parava de falar. Várias vezes xingava o secretário e o refutava em
outros momentos. Questionaria o fato de que não pode fazer uma pergunta, pois um dos
assessores do secretário não o permitira, alegando que apenas “lideranças” poderiam falar.
Na sequência, sairíamos desta localidade e iríamos a outra, que ficava próximo. No
caminho encontraríamos outro senhor, que também disse que havia ido à reunião com o
secretário e repetiria o fato de que este havia dito que ninguém seria removido. A militante
que me acompanhava falaria acerca do que ela considerava uma necessidade, isto é, a
importância de que todos deveriam se organizar, que seria importante “estar junto”, apoiando
esta afirmação na mobilização de uma memória de outros “outros momentos em que se faz a
luta”. Além disso, ajustando-se à situação, faria menção a "quem é Eduardo Paes", recurso
muito utilizado durante a visita para justificar a realização da manifestação e convencer os
moradores de que era preciso participar. "Quem é Eduardo Paes" remetia a sua experiência
como subprefeito da região e, principalmente, quando ele comandou algumas remoções
(como das favelas Via Parque e Vila Marapendi) e tentou outras.
Após alguns dias, finalmente chegaria o dia do ato. Para este momento, moradores da
Vila Autódromo e militantes do MUP conseguiram um ônibus que pudesse levar os
manifestantes. Este última passaria em algumas localidades da mesma região onde está a
referida favela. Entretanto, apesar desta infraestrutura, não haveria muita adesão ao ato
naquele dia. Ao todo, segundo levantamento dos que participaram daquela atividade pública,
teriam ido aproximadamente 200 pessoas, boa parte delas moradoras da Vila Autódromo, a
“comunidade que havia puxado” a manifestação, como uma de suas porta-vozes havia
mencionado em uma reunião.
A manifestação ocorreria durante toda a manhã. O assunto que predominava entre os
presentes seria justamente a intenção da administração pública em remover 119 favelas da
cidade, principalmente aquelas situadas nas proximidades das futuras instalações olímpicas.
Além disso, após alguns instantes, tal como havia sido sugerido em uma das reuniões de
preparação para a manifestação, começar-se-ia a pensar a formação de um pequeno grupo que
iria pedir para que o prefeito os recebesse e assim ouvisse suas queixas. Neste momento, além
da definição de quem iria participar, também seria discutido o que poderia ser dito ou não ao
prefeito no caso de um possível encontro naquele dia. Neste instante, os portões que dão
acesso ao prédio principal da prefeitura estavam fechados e vigiados por guardas municipais,
que controlavam quem poderia entrar.
Após algum tempo, um assessor do prefeito iria até os manifestantes informar que ele
os receberia, mas que não poderiam participar todos. A partir disso, os moradores e militantes
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de movimentos sociais ligados à questão da moradia que estavam presentes definiriam que
deveriam participar do encontro um representante de cada localidade que ali estava, além de
um dos coletivos (no caso, Movimento União Popular, Movimento Nacional de Luta pela
Moradia e Federação de Favelas do Rio de Janeiro). Feito isso, partiriam para o gabinete do
prefeito. Chegando lá, entretanto, eles ainda esperariam algum tempo até serem recebidos.
Um dos moradores de uma das localidades que havia ido me afirmaria que o “chá de cadeira”
que o prefeito havia lhes dado teria sido proposital. Após quase duas horas de espera,
finalmente o prefeito os receberia.
Nesta ocasião, os moradores destas localidades e os representantes dos movimentos
sociais presentes criticariam a proposta da administração pública em removê-los. Em vez
disso, apontariam que seu desejo seria que a prefeitura realizasse a regularização fundiária
destas localidades bem como sua urbanização. Na sequência, o prefeito reafirmou a
necessidade de retirar “moradias em áreas de risco”, apontando que esta situação não poderia
continuar. Sem entrar em detalhes acerca da situação de cada uma das localidades ali
presentes, ressaltaria que nada seria feito “sem ouvir os moradores” e que, inclusive, estaria
planejando um novo programa de urbanização de favelas (posteriormente seria criado o Morar
Carioca, que abordei na parte dois desta tese). Além disso, apontaria o fato de que o projeto
Olímpico apresentaria “falhas”, sendo uma delas o fato de que não teria contado com a
participação da população, apesar de, subsequentemente, afirmar que as remoções previstas já
se haviam definido como um compromisso que deveria cumprir. O prefeito, então, sugeriu
que fosse marcada uma reunião um mês depois apenas para discutir a situação dos moradores
da Vila Autódromo.
No dia da referida reunião, os porta-vozes da Vila Autódromo foram acompanhados
de representantes de outras localidades que já haviam participado do protesto citado acima,
bem como de defensores públicos. O encontro contaria, ainda, com a presença do secretário
de habitação. O prefeito abriria a reunião afirmando que não faria nada sem consultar os
moradores e que acreditava que as Olimpíadas poderiam servir para a melhoria das condições
de vida dos habitantes da cidade, inclusive através da urbanização das favelas. Dando como
certa a realocação da Vila Autódromo, apontaria que, neste caso, poderiam ser consideradas,
como solução à remoção, a oferta de um novo imóvel a ser construído pela prefeitura, a partir
do programa Minha Casa, Minha Vida, ou mesmo indenizações. Este conjunto, entretanto,
como fora afirmado pelo próprio prefeito, não seria destinado apenas aos moradores da Vila
Autódromo.
Os moradores, então, mais uma vez, colocar-se-iam contra a proposta de remoção,
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reafirmando a intenção de permanecer onde já estavam. Segundo afirmou o presidente da
associação de moradores à época: “Eu vim aqui com a esperança de que os Jogos
aconteceriam onde a comunidade está hoje. Entendo o que o senhor oferece, mas sei que não
é isso que a comunidade quer”121. Buscando elementos que pudessem sustentar a crítica feita
pelos porta-vozes da localidade, um dos defensores públicos presentes afirmaria que um dos
problemas do projeto Olímpico, que previa a remoção da favela, fora não ter sido feito a partir
de uma consulta à população. Além disso, uma das moradoras locais, também se ajustando à
situação, isto é, não questionando a importância da realização dos Jogos Olímpicos, mas as
consequências negativas traduzidas por ela como “desrespeito”, sugeriria que a “imagem da
cidade” poderia “sair melhor” se a prefeitura urbanizasse o local.
Neste momento, em resposta a estes posicionamentos, o secretário de habitação
afirmaria que seria impossível urbanizar a Vila Autódromo, em função da natureza do terreno,
que estaria situada entre “dois rios” (na geografia local não há dois rios, apenas um canal que
passa ao lado da favela). Além disso, o prefeito reafirmaria o fato de que não poderia fazer
muito em função do fato de que teria de arcar com os compromissos que a administração
anterior havia assumido em nome da cidade. Sobre a proposta de regularização, tal como já se
havia iniciado há quase 20 anos (como afirmei, boa parte dos moradores desta localidade
contam com um documento intitulado Concessão Real de Direito de Uso, que garante a posse
e que fora dada pelo governo do estado em 1994), o secretário de habitação ressaltaria que a
titulação não seria uma garantia definitiva, pois, mesmo nos casos em que os moradores
estivessem salvaguardados por um documento que lhes garantisse a posse ou a propriedade,
ainda assim poderia ocorrer remoções.
Diante do impasse e de certo ruído que havia se estabelecido no diálogo (de um lado,
os moradores, recusando-se a sair. De outro, representantes da prefeitura, entre eles o próprio
prefeito, afirmando que não haveria alternativa), um dos defensores públicos presentes
solicitaria ao prefeito e ao secretário de habitação que enviassem o projeto Olímpico para que
este fosse analisado tanto pela Defensoria Pública quanto pelos moradores e que estes últimos
pudessem propor alguma alternativa que não significasse a remoção. Posto isto, o prefeito
agendaria uma nova reunião para que fosse apresentado o projeto da prefeitura para a região
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Cf. “Em reunião com Prefeito do Rio, Vila Autódromo reafirma vontade de ficar”, 03.mar. 2010.
http://www.piratininga.org.br/novapagina/leitura.asp?id_noticia=5839&topico=Notcias%20do%20NPC.
Acesso em março de 2010.
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onde se localiza a favela.
Após algumas semanas, finalmente chegaria o dia da referida reunião. Antes, contudo,
caberia ressaltar o fato de que, neste período, a prefeitura não encaminhou à defensoria
pública o projeto Olímpico para que este fosse analisado. No dia do referido encontro, além
dos defensores públicos e dos moradores da Vila Autódromo, participariam o secretário de
habitação e dois subsecretários da pasta, além do Secretário Especial da Rio 2016. A reunião
seria aberta por este último, que apresentaria o projeto que fora aprovado pelo COI em alguns
slides onde constariam não apenas os pontos que compunham o referido projeto, mas
diferentes justificativas mobilizadas pelos agentes públicos para legitimar as ações da
administração pública naquele caso.
Neste sentido, novas justificativas seriam incorporadas àquelas já veiculadas em
outros encontros entre estes agentes e os moradores da Vila Autódromo. Acrescentando ao
que havia sido dito até então, ao final de sua apresentação, o referido secretário apontaria que
a necessidade da remoção se daria pelo fato de que a área em questão seria transformada em
um perímetro de segurança das futuras instalações do Parque Olímpico, alegando que isso
havia sido acordado com o COI, mesmo sem apresentar qualquer documento que assim o
demonstrasse. Entretanto, como seria apontado posteriormente pelos integrantes do coletivo
técnico que assessora o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública, no slide
apresentado ficariam de fora algumas construções que se localizam nas proximidades da
favela, tal como o clube de voo e um condomínio de prédios da aeronáutica.
Os moradores, então, questionariam mais uma vez a necessidade em sair de seu local
de moradia. Diante disso, o secretário de habitação corroboraria a explicação oferecida pelo
outro secretário. Além disso, afirmaria que um projeto de um conjunto habitacional estaria
sendo elaborado, destacando que a forma como ocorreria a realocação não repetiria os “erros”
cometidos durante os anos 1960. Para tanto, um arquiteto “de qualidade” teria sido contratato
e a SMH já teria observado dois terrenos nas proximidades que pudessem ser utilizados para
realocar os moradores. Mais uma vez, assim como fizera o secretário especial para a “Rio
2016”, justificaria todas estas intervenções nesta região em função do “compromisso com o
COI”.
Mais uma vez, um impasse se estabelece. Não havia sido possível uma concordância
entre as duas partes envolvidas neste conflito. Ao final daquele encontro, os agentes públicos
proporiam que os moradores apresentassem algum projeto alternativo àquele da prefeitura.
Diante disto, os porta-vozes, juntos com os integrantes dos demais coletivos envolvidos (o
NUTH, moradores de outras localidades e movimentos sociais, além do “coletivo técnico”),
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iriam elaborar outra forma de questionar aquela situação, definida por uma moradora, como
ressaltei acima, como “desrespeitosa”. Uma das ações propostas seria a notificação ao Comitê
Olímpico Internacional.
Posto isto, os envolvidos passariam a construir este dispositivo de publicização que
seria incrementado ao que até então havia sido construído em termos de mobilização. Pouco
tempo depois, marcariam uma reunião na associação de moradores local para discutir o que
fazer diante do impasse e de uma virtual remoção que já se aproximava. A reunião começaria
com avaliações do último encontro realizado na prefeitura. Em geral, os primeiros que
interviram afirmariam que os encontros com os agentes públicos não teriam significado uma
“negociação real”, na medida em que o “interesse da prefeitura” seria apenas o de remover os
moradores. Destacar-se-ia igualmente o fato de que, apesar da demonstração da recusa dos
moradores, a prefeitura esboçaria os primeiros procedimentos no sentido da remoção. Neste
sentido, apontar-se-ia o contato feito pelo arquiteto da prefeitura com o presidente da
associação de moradores, embora isto não tivesse tido um desdobramento posterior.
Entretanto, isto seria acionado como uma forma de “alerta” acerca de “pessoas estranhas” que
poderiam passar a frequentar a localidade.
Após isso, um dos integrantes do “coletivo técnico” afirmaria que seria necessário
produzir um relatório apontando as possibilidades de permanência da favela no local em que
já se encontrava, apoiando sua proposta na crítica à veracidade das justificativas mobilizadas
pela administração pública para remover a Vila Autódromo. Na sequência, seria sugerido
pelos defensores públicos presentes a formulação de uma notificação ao COI, onde seriam
buscadas informações sobre a “real” necessidade de remover a localidade e se isso era uma
exigência do próprio Comitê. A análise feita pelo “coletivo técnico”, portanto, serviria de
embasamento aos argumentos que seriam utilizados pelos defensores públicos no contato que
seria feito com o COI.
Posto isto, integrantes do “coletivo técnico” fariam uma visita à localidade para fazer
um levantamento das condições físicas do terreno e coletar informações junto aos moradores
acerca da história local, bem como documentos referentes à posse do terreno. Feito este
trabalho de levantamento de informações, que se basearia também na espécie de saber local
sobre os usos do lugar, o referido relatório teria como ponto de partida o que fora considerado
uma impertinência proposital: o fato de haver várias justificativas diferentes para a remoção
da favela, que mudariam de acordo com a situação. Isto apontaria, pois, para o fato de que
justamente em função desta situação, ou seja, da existência de vários argumentos tratados
como inconsistentes e conflitantes para justificar a realocação, de que o diálogo não teria
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ocorrido e que a posição da administração pública seria a remoção.
Nesta angulação, o “parecer técnico”, como passariam a classificar o documento,
buscaria apresentar uma análise de cada uma das justificativas apontadas até então pelos
agentes públicos. Para tanto, apoiar-se-iam nos mesmos documentos utilizados pela
prefeitura, tais como o “Dossiê de Candidatura do Rio de Janeiro à Sede dos Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos de 2016” e o “Plano de Legado Urbano e Ambiental – Olimpíadas Rio
2016”, para argumentar e oferecer uma crítica às justificativas da prefeitura. Neste sentido,
como afirmaram no parecer, objetivavam demonstrar que a realização dos Jogos Olímpicos
não seria incompatível com a permanência da favela.
Este parecer serviria, como já apontado, de base para a formulação da notificação, função esta
realizada pelos defensores públicos do NUTH.
Esta notificação visava apontar o que seria tratado como “violações de direitos
humanos”, que estariam ocorrendo ou poderiam ocorrer em função da proposta de remoção da
administração pública. Estas violações seriam traduzidas a partir da desconsideração de uma
série de legislações, nacionais e internacionais. No início da notificação, há uma lista de uma
série de leis e outras normas que não estariam sendo consideradas no caso da Vila
Autódromo: “Carta Olímpica; Resolução da ONU aprovada pelo Conselho de Direitos
Humanos; 13º período de sessões, Tema 03 da Agenda – “Moradia adequada como
componente do direito a um padrão de vida adequado, no contexto dos Megaeventos”, no Art.
25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948); Art. 11 do Pacto Internacional de
Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, nas observações gerais n° 4, 7, 9 e 16 do Comitê de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; no art. 6 ° da CFRB; no art.234 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro e no art. 429 da Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro”.
Entre estes, gostaria de destacar a menção à Carta Olímpica. Na argumentação
apresentada, aponta-se que os processos de “remoção involuntária” causariam impactos
negativos na vida dos moradores de uma da localidade. Afirmam que as relações com o
território originam outras tantas, especialmente relacionas a fontes de trabalho e laços de
solidariedade social. Neste sentido, a intervenção estatal não levaria em consideração estes
aspectos quando propõe a remoção de uma favela, ignorando o fato de que esta intervenção
poderia ocasionar mudanças profundas nas “formas de vida” locais. Em seguida, sustentandose na Carta Olímpica, apontaria que esta ressaltaria a possibilidade de o Comitê Olímpico
Internacional retirar a permissão de realização dos Jogos de uma determinada cidade, caso
esta não se adeque aos princípios do “Movimento Olímpico”, que ressaltaria o
“desenvolvimento harmônico do homem” e a “garantia da dignidade humana”. Seriam

257

justamente estes princípios que não estariam sendo considerados nas ações da prefeitura no
caso da Vila Autódromo. Portanto, a intervenção estatal seria “incompatível com o quadro
normativo internacional e brasileiro referente à proteção dos direitos fundamentais e, também,
dissonante dos princípios adotados na Carta Olímpica”.
Entretanto, um fato alteraria sobremaneira esta disputa até então definida entre os
moradores da Vila Autódromo e a administração pública: as chuvas de abril 2010. Tal como
abordei na primeira parte desta tese, ocorreriam chuvas que levariam a dezenas de mortes. Na
sequência daqueles acontecimentos, a prefeitura anunciaria a remoção de algumas favelas,
além de buscar incrementar às justificativas que já haviam sido aventadas até então para
relegitimar a remoção como forma de intervenção estatal nestes territórios.
Neste sentido, o foco da administração pública deixaria de ser a Vila Autódromo,
reorientando as atenções para as localidades que haviam sofrido mais intensamente os efeitos
do evento climático de grandes proporções e aquelas outras que se julgava também
apresentariam algum “risco” aos seus habitantes. Reorientar-se-ia também o foco dos
coletivos envolvidos na questão da Vila Autódromo, ao qual se juntariam outros grupos e
organizações. Seria a partir daí que se constituiria o que chamei anteriormente de “ponto de
coagulação movimentalista”. Neste período, entre abril de 2010 e meados de 2011, haveria
uma intensa mobilização de diversos atores e grupos.
Isto ocorreria, pois, o campo de incidência das intervenções estatais ter se expandido,
haja vista que os procedimentos de remoção começariam a ser levados a cabo em larga escala
neste período. Isso provocaria a movimentação de moradores de diferentes favelas
simultaneamente, produzindo uma trama ainda mais complexa do que a que venho discutindo
até em torno do caso da Vila Autódromo. Ao destacar este período, estou buscando
demonstrar como diferentes trajetórias que serão traçadas neste momento, pelos moradores de
diversas favelas em fazer ouvir sua crítica, se entrecruzarão na articulação circunstancial
criada a partir da ação do Conselho Popular, da Pastoral de Favelas e do Núcleo de Terras e
Habitação da Defensoria Pública, o que irá formar uma trama movimentalista de dimensões
consideráveis.
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6

A TRAMA MOVIMENTALISTA

A reorientação que haveria neste período teria como ponto de origem o anúncio da
remoção de oito favelas feito pela prefeitura logo após as chuvas de abril de 2010. Naquele
momento, como afirmei anteriormente, a prefeitura apontaria estas localidades como as que
estariam em “áreas de risco” iminente e que, por isso, deveriam ser imediatamente
desocupadas. Uma das primeiras favelas a receber as intervenções da administração pública
seria o Morro dos Prazeres, no Centro da cidade. Embora fosse uma localidade há muito
consolidada e onde já ocorreram intervenções do programa de urbanização Favela-Bairro no
passado, em função das mortes que se sucederam no local (aproximadamente 30 pessoas
morreram naqueles dias), o prefeito da cidade afirmaria que “esta situação não poderia
continuar”, e, para isto, estaria ordenando a retirada imediata de quem ainda morasse lá,
mesmo contra a sua vontade, como chegou a ressaltar e a incluir em um decreto publicado
naquela conjuntura crítica.
Na sequência deste anúncio, os moradores desta localidade receberiam a visita de
agentes da Defesa Civil do município, que tinham como função interditar as construções
consideradas “em risco”. Entretanto, neste caso, os técnicos da defesa civil não percorriam
todas as casas e quase sempre não entravam nelas, fazendo apenas uma análise visual do
exterior. Além disso, na maior parte das vezes, situavam-se em algum trecho da localidade e
lá distribuíam os autos de interdição, sem, contudo, realizar a vistoria prevista nos códigos e
normas da defesa civil. Quando questionados, afirmavam que não havia necessidade de um
laudo especifico para cada residência, pois o conjunto da favela estaria em risco, o que
autorizava o “laudo genérico” que estava sendo distribuído naquele momento.
Posto isto, com a continuidade deste processo, os moradores, a partir de alguns portavozes, questionariam tanto o anúncio de “remoção total” feito pelo prefeito, quanto a
distribuição sem distinção de autos de interdição. Apontariam que não seria possível toda a
favela estar “em área de risco”. Sendo assim, sem informações repassadas pelas instâncias
estatais que até então havia lhes contatado, neste caso, resumindo-se à ação da Defesa Civil,
os moradores fariam o primeiro movimento no sentido de dar visibilidade ao que estavam
vivenciando ao acionarem o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública alguns dias
depois do anúncio da prefeitura.
Este passo, assim como outros que serão descritos logo a seguir, daria início a
constituição da trama movimentalista que se armaria nesta conjuntura, cuja coagulação
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interessaria à análise que será aqui feita. Essa trama, tal como venho discutindo, será
apreendida a partir dos inúmeros percursos e trajetos percorridos pelos diferentes atores,
individuais e coletivos, envolvidos na elaboração do enquadramento do problema que levaria
a construção de uma causa pública.
Um aspecto importante do processo de publicização e de definição de uma situação
problemática é a sensibilização do outro. Freire (2005) ressalta que os problemas públicos se
constituem em torno do que classifica como “operações de seleção e de focalização de certos
argumentos”, assim como de certa dramatização das situações, o que permitiria a ascensão de
um assunto a um nível mais geral. Seria este processo, cognitivo e moral, que “provocaria
uma disputa para que um assunto consiga captar uma atenção pública”. Tal atenção pública
designaria “agrupamentos, os processos de mobilização e de visibilidade prévios a uma
resposta pública”.
Na trama que aqui buscarei destrinchar, serão justamente estas operações de seleção e
focalização de argumentos que interessam ser observados. Os argumentos não são dados de
antemão. Seguem um processo de construção, resultado de muita discussão e também de
tensão. Os inúmeros atores envolvidos, na elaboração do problema comum, na medida em que
o fazem crescer em generalidade, propõem diferentes assuntos a serem tratados como
prioritários. Aqueles que conseguem atingir este patamar não representam uma espécie de
adequação racional, no sentido de que seriam melhores em função de uma suposta e anterior
consistência interna. Seriam resultado de um trabalho de “ajuste recíproco”, tal como
apontado por Cefaï (2011). Neste sentido, aquilo que irá surgir ao público dependeria,
segundo o mesmo autor, do fato de que estes atores deveriam “definir o significado de sua
copresença, eliminar mal-entendidos e equívocos que atrapalhariam seu andamento,
compreender minimamente quem elas são e o que elas querem” (2011: 81).
Levando isso em consideração, portanto, interessaria não somente as situações
propriamente públicas onde os atores e coletivos em disputa se encontrariam e oporiam suas
justificativas, mas também os seus bastidores (Goffman, 2009). Neste sentido, seguindo a
sugestão de Freire (2011), tratar-se-ia de, na descrição da elaboração da ação coletiva,
considerar que esta se daria a partir de seus bastidores até a ocasião de sua visibilidade em
diferentes situações públicas. Nesta angulação, situações de encontro face a face, de
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“interação focada” (Goffman, 2010)122, tais como reuniões e assembleias, por exemplo,
seriam ótimas circunstâncias onde se poderiam entrever a construção de uma causa coletiva,
além das tensões que decorrem e estão imbricadas nesta elaboração, que definiriam, inclusive,
o escopo e as dimensões das ações que serão levadas adiante.
Situações de reuniões e assembleias se avolumaram neste período considerado. Não
seria o caso, o que se tornaria impossível, retomar todas elas. Além destas, um cabedal de
outras situações também poderiam ser incorporadas à consideração desta seleção de
argumentos, como as conversas informais antes destas reuniões, que se poderiam definir
como os “bastidores dos bastidores”. Em muitas ocasiões, presenciei situações deste tipo,
momentos onde os porta-vozes se preparavam para se apresentarem (representarem) diante de
um “público próximo”, representado pelo conjunto dos moradores de uma dada localidade.
Estas e outras situações de encontro serão consideradas aqui apenas na medida em que
auxiliam a configuração de uma determinada estratégia de ação, vista como importante e
necessária no sentido de tornar visível e exigir respostas públicas. Neste sentido, uma reunião
para preparar um ato público, para decidir por uma ação judicial, para agir em audiência
pública, entre outras, configuram-se como momentos chave pelos próprios atores neste
trabalho, sempre em curso e incessante, de publicizar uma determinada demanda.
Entretanto, cabem aqui dois esclarecimentos. Como afirmei acima, as situações de
reunião se avolumariam durante o período considerado. Estas não se resumiam apenas àquelas
em que estivessem os moradores e outros coletivos envolvidos, como a Defensoria Pública e
movimentos sociais. Elas também ocorriam entre estes e integrantes das agências estatais.
Quase sempre, estas últimas seriam resultado das primeiras ações de mobilização,
notadamente aquelas relacionadas a buscas por informações sobre uma dada situação de
remoção. Nestas ocasiões se poderiam verificar as tensões entre o enquadramento da situação
feito pelos moradores e aquele realizado pelos atores estatais. Aqui elas serão tratadas como
circunstâncias nas quais os atores envolvidos na construção da causa comum lograram atingir
mais um nível no processo de publicização. Neste momento, destacarei, entre outras ações,
algumas situações de reunião (tanto as que ocorriam apenas entre moradores e coletivos

_______________________________________________
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Goffman define as interações focadas como aquelas em que o tipo de interação que se estabeleceria entre
pessoas que “se juntam e cooperam abertamente para manter um único foco de atenção, tipicamente revezando
na fala” (2010: 35).
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militantes quanto às que se realizavam com as autoridades públicas) apenas para enfatizar o
que fora definido como relevante a ser publicizado e denunciado.
Posto isto, poder-se-ia retomar a descrição acerca das mobilizações que se dariam no
bojo dos acontecimentos que se seguiram às chuvas de abril. Como apontei, a trama
movimentalista analisada nesta tese teve como ponto de partida a indignação posta em marcha
pelos moradores do Morro dos Prazeres, a partir de seus porta-vozes.
Assim que souberam da notícia, via jornais, de que seriam removidos, os moradores,
através de seus porta-vozes, dirigir-se-iam ao Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria
Pública (NUTH). O objetivo seria encontrar uma forma de argumentar contra as justificativas
da prefeitura acerca da necessidade de “remoção total” da localidade. Naquele momento,
como já apontado, agentes da Defesa Civil do município distribuíram o que fora definido
posteriormente pelos envolvidos na disputa como “autos de interdição genéricos”, que seriam
entregues indistintamente aos moradores locais. Muitos deles questionariam tanto a
legitimidade desta ação, como da declaração do prefeito de que todos deveriam sair dali. A
partir deste contato, uma série de outros seriam desdobrados naquele momento, iniciando-se
uma mobilização que acionaria diversos pontos de apoio, além de dispositivos que pudessem
provar a legitimidade da crítica que então começava a ser esboçada e direcionada à
administração pública.
No dia seguinte, defensores públicos foram à localidade acompanhados de integrantes
do “coletivo técnico”, cujo esboço de atuação já havia sido observado quando do anúncio da
remoção da Vila Autódromo, poucos meses antes. Entretanto, a partir desta situação do Morro
dos Prazeres, suas atividades se difundiriam e acumulariam, passando a expressar uma
dimensão importante na constituição da ação coletiva neste período, haja vista que os
relatórios produzidos a partir das visitas que fariam nas favelas cuja remoção havia sido
anunciada seriam um dos dispositivos importantes na elaboração da denúncia pública ao
apresentar uma versão diferente daquela oferecida pela administração pública para justificar a
remoção de uma dada localidade. Neste caso do Morro dos Prazeres, bem como nos outros
cujo argumento para a realocação fora a questão do risco, o que motivaria a articulação da
atuação deste “coletivo técnico” seriam as queixas dos moradores sobre o que consideravam
uma falta de explicações mais precisas sobre a efetividade da afirmação feita pela
administração de que ali seria uma “área de risco”. Neste sentido, acionar “técnicos”, nesta
conjuntura, ao mesmo tempo em que se buscava encontrar formas de contrapor as
justificativas dos agentes estatais, ajustar-se-ia ao contexto destes acontecimentos na medida
em que, tal como os argumentos para remover se sustentavam em “laudos técnicos” e,
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portanto, figuraria como uma espécie de “prova última” acerca do que se afirmava, os
moradores, ao questionarem este documento, fizeram-no no mesmo registro, isto é,
mobilizando outros “laudos técnicos”.
Neste caso, buscar-se-ia não somente refutar o argumento do “risco generalizado”,
mas fundamentalmente a própria atividade “técnica”. Isto se dava, pois, os laudos que
autorizaram as interdições das casas, e que justificariam as remoções, não teriam sido feitos
“corretamente”: por um lado, teriam sido produzidos sem um exame detalhado de cada
imóvel considerado, especialmente daqueles que estivessem próximos dos pontos de
deslizamento. Por outro, ao passo que fora feito apenas um “auto de interdição genérico” este
seria distribuído aleatoriamente, desconsiderando a análise mais precisa que, segundo esta
avaliação, deveria ter sido realizada, haja vista que, além de uma questão “técnica” de
engenharia, havia uma questão “técnica” legal, posto que a legislação municipal determina
uma avaliação detalhada em caso de risco comprovado. Neste sentido, haveria algo fora do
lugar nesta situação e isto seria questionado pelos moradores com base na formulação de um
novo laudo.
Ao fim daquela visita, a associação de moradores local ainda realizaria uma
assembleia entre os integrantes do NUTH, do “coletivo técnico” e os moradores, a fim de que
estes últimos pudessem explicar o que haviam constatado e quais as recomendações que
deveriam repassar-lhes. Mais uma vez ajustando-se a situação, na medida em que se buscava
refutar a crítica feita pelo prefeito de que os “aproveitadores” impediam a retirada das pessoas
de áreas de risco em função de interesses particulares, um dos que integravam o “coletivo
técnico” afirmaria que a análise que haviam feito não descartava a possibilidade de algumas
realocações pontuais, solicitando, inclusive, que aqueles que estariam nos pontos mais
problemáticos deveriam se retirar imediatamente de suas casas. Entretanto, apontaria o fato de
que, diferentemente do que havia sido dito aos moradores pela administração pública, não
haveria a necessidade de “remoção total”.
Na sequência daquela circunstância crítica, no dia seguinte, os moradores
participariam de mais duas reuniões: a primeira seria realizada na Subprocuradoria de Direitos
Humanos e Terceiro Setor do Ministério Público, a pedido do NUTH, e a segunda entre os
moradores, o subprefeito da região e engenheiros da Geo-Rio. No primeiro encontro, mais
uma vez buscava-se ajustar as condutas diante daqueles acontecimentos. Estavam presentes,
além dos moradores e do subprocurador, um bispo da Igreja Católica, defensores públicos e
um jurista que atua na questão habitacional há muitas décadas e que seria uma espécie de
repositório de práticas militantes. Inicialmente, abordar-se-iam os “verdadeiros” motivos que
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animavam a ação da administração pública, bem como se buscava compreender as formas
utilizadas pelos que atuavam na ponta destes processos. Uma das avaliações girou em torno
da ação dos engenheiros da Geo-Rio. Partiam da concepção de que esta instituição possuía um
longo trabalho acumulado acerca das condições geomorfológicas da cidade do Rio de Janeiro.
Neste sentido, e em função disto, não entendiam os motivos de terem feito o que chamavam
de “avaliação apressada” acerca das condições de moradia nas localidades cuja remoção fora
anunciada naquele momento. O bispo presente conjecturaria que isto teria ocorrido a partir da
“pressão” que os referidos engenheiros estariam sofrendo da prefeitura no sentido de que
deveriam avalizar o mais rápido possível as ações de realocação já prometidas.
Após isso, os presentes passariam a considerar as ações que poderiam ser levadas
adiante por eles em relação ao questionamento da intervenção estatal. Neste momento,
surgiria algo que passaria a figurar em outras situações em que estratégias de visibilidade
fossem aventadas: “entrar na justiça”. Esta expressão significava a constituição, a partir do
NUTH, de uma ação judicial que pudesse impedir a concretização da intervenção do
município. Entretanto, a partir de elementos extraídos do contexto, um dos moradores
presentes, que já atuara no passado em outras situações de remoção, avaliaria que o
“judiciário é a favor da remoção”, ainda mais naquela ocasião em que qualquer ação que
visasse impedir a remoção seria entendida como sendo contra os moradores, tal como o
prefeito à época chegou a dizer.
O jurista que mencionei acima afirmaria que poderia ser produzida uma ação judicial,
mas que esta deveria ocorrer após um ato público e da mobilização dos moradores. O
subprocurador, também não descartaria esta possibilidade, vista por ele como inevitável, mas
ela deveria estar apoiada em um levantamento das condições locais que pudessem sustentar os
argumentos de que a “remoção total” não faria sentido, pois, se assim não for, a ação judicial
poderia ser “travada”, isto é, não seria considerada pelos os que a avaliassem. O morador que
havia criticado o judiciário afirmaria que, então, o melhor seria a construção de um “grande
ato público”, algo que efetivamente ocorreria algumas semanas depois.
A segunda reunião que teriam neste dia seria com os agentes públicos envolvidos
diretamente com a questão. Importante mencionar, antes de tudo, que no dia anterior, o
prefeito da cidade havia apresentado ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça,
pessoalmente, o levantamento feito pela Geo-Rio acerca das oito favelas que ele anunciara a
remoção alguns dias depois das tragédias ocorridas em algumas localidades. Este seria um dos
documentos a partir dos quais se constituíram as tensões entre moradores e os agentes
públicos, bem como o que seria mobilizado por ambas as partes tanto como legitimadora das
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ações em curso quanto para dirigir críticas às propostas de remoção. A reunião seria aberta
pela presidente da associação de moradores, que apoiaria sua crítica à intenção de remover
totalmente a localidade no fato de que ali já era um bairro em função das intervenções do
Programa Favela-Bairro, que ocorreram alguns anos antes. Além disso, questionaria a falta de
precisão do laudo técnico apresentado e faria uma indagação sobre a afirmação de que aquela
localidade seria uma “área de risco” ao ressaltar que, quando da realização do programa de
urbanização, o contrário fora afirmado. Se houver risco, segundo apontaria, seria algo apenas
pontual, corrigível com novas ações.
Na sequência, tomaria a palavra o subprefeito da região. Ao contrário da moradora,
afirmaria que a “política habitacional anterior não resolveu o problema”, referindo-se ao fato
de que as obras de urbanização não teriam resolvido as questões relacionadas ao “risco”.
Segundo apontou, as tragédias ocorreriam todo ano, apesar destas obras. Com base nisso, o
atual prefeito teria elaborado uma nova política habitacional, que consistiria em “remover as
pessoas para um lugar seguro e digno”, e sua intenção seria “resolver logo esse problema”, já
que as ações estatais anteriores não teriam conseguido resolver.
Em seguida, um engenheiro da Geo-Rio afirmaria que a área onde se localiza a favela,
ao contrário do que afirmava a presidente da associação de moradores, há muito tempo seria
considerada como “local de risco”. Entretanto, nenhuma solução “definitiva” fora tomada,
pois havia uma política de governo que consistia em urbanizar. Mas esta não teria surtido o
efeito esperado, já que, na tragédia recente, em vários pontos teriam ocorrido deslizamentos.
Logo após, para argumentar a favor do que já havia sido dito pelo subprefeito, e mais uma vez
se contrapondo à proposta da presidente quanto a obras pontuais de contenção, ressaltaria o
fato de que seria muito difícil isso se concretizar devido aos custos em manter as pessoas em
um local em que o risco seria muito alto.
Logo após, uma defensora pública presente tentaria rebater os argumentos destes
agentes públicos se apoiando em outros dispositivos, todos eles adequados à situação. O
primeiro deles seria o fato de que a remoção seria algo ilegal, na medida em que a Lei
Orgânica do Município (LOM) prevê a remoção apenas em casos comprovados, em laudos
técnicos, de risco iminente. Embora houvesse um laudo feito pela Geo-Rio, o que poderia
desmerecer seu questionamento quanto a legalidade do ato, a questão por ela levantada, tal
como já havia sido feito por outras pessoas em diversas ocasiões, seria o fato de que ele não
teria sido feito “detalhadamente”, como determina o artigo da referida legislação que trata do
tema. Isto é, neste caso dos Prazeres, assim como dos outras favelas apontadas para serem
removidas imediatamente, por exemplo, ele teria sido feito a partir de análises “superficiais”
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e, por isso, não seria capaz de avaliar se a área seria, efetivamente, de “risco”. Isto ficaria
evidenciado, ainda, a partir da avaliação feita pelos integrantes do “coletivo técnico”, formado
por engenheiros e arquitetos, que afirmariam não ser necessário retirar toda a localidade.
A reunião transcorreria a partir de intervenções que criticavam a natureza das provas
apresentadas pela administração pública para remover, como o fato de que o número de
desabrigados não seria tão alto, bem como o fato de que os deslizamentos, que acarretaram
nas mortes, terem ocorrido apenas nas áreas onde as obras do programa Favela-Bairro não
foram concluídas. Sem que os agentes públicos voltassem a intervir, a defensora pública
presente solicitaria o laudo produzido pela prefeitura, que ainda não havia sido divulgado aos
moradores.
Durante este período, o NUTH, tal como faria em outras situações de remoção,
produziria uma série de pedidos de informação a órgãos públicos. No caso do Morro dos
Prazeres e de outras localidades afetadas pelas chuvas, contataria diversas secretarias, entre
elas a de habitação. Além desta, como o argumento mobilizado pela administração pública
para legitimar a ação de realocação fora a questão do “risco”, cuja sustentação se daria a partir
da produção de um laudo técnico por engenheiros da Geo-Rio, este último órgão seria
constantemente acionado para que enviasse o referido documento para apreciação dos
defensores e dos moradores. Neste período também, em outra frente de ação institucional, o
NUTH requeriria a intervenção da Subprocuradoria de Direitos Humanos e Terceiro Setor do
Ministério Público. Antes de continuar, seria importante mencionar o fato de que esta última
instância institucional se configuraria como uma das que os moradores e movimentos sociais
envolvidos na elaboração da denúncia pública mais acionariam neste período. Apesar de em
muitas ocasiões ser vista como uma instituição “distante do povo”, como ouvi muitas vezes
ao longo do trabalho de campo, via-se nesta subprocuradoria, especificamente, um “apoio
importante”, outra expressão comumente utilizada para se referir ao seu coordenador.
Retornando, na sequência desta ação dos defensores públicos, os moradores dos
Prazeres organizariam uma grande assembleia que seria realizada pouco tempo depois. Esta
ocorreria numa quadra de esportes localizada em uma das entradas da localidade. Neste dia,
havia aproximadamente 400 moradores, além daqueles de outras favelas e de inúmeros
movimentos sociais e organizações não-governamentais. Seria possível afirmar que esta
ocasião serviria como mais uma etapa na constituição das mobilizações que então se
iniciavam em torno da crítica ao processo de remoção destas localidades. A assembleia
contaria com a participação de moradores das favelas Vila Autódromo, Arroio Pavuna,
Laboriaux, de movimentos sociais como o Conselho Popular, Rede de Comunidades e
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Movimentos contra a Violência, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, de
organizações como a Fundação Bento Rubião e a Pastoral de Favelas.
Ela seria conduzida por um morador local, que já participara de outras mobilizações.
Ele tentaria organizar a ordem das apresentações e exigia que todos que falassem fossem
breves, pois havia muitos idosos e crianças, que poderiam, segundo ele, “ficar cansados caso
o encontro demorasse muito”. Entretanto, ele não lograria êxito sempre, pois, dependendo da
intervenção, ou o que tomava a palavra se alongava além do tempo estipulado ou ele mesmo
permitia que se ultrapassasse, fazendo isso quando julgasse que o tema fosse relevante para o
que se discutia naquele momento. Isto ocorreria, por exemplo, tanto nas intervenções do
engenheiro que havia feito uma visita no local para avaliar a questão do risco, bem como dos
defensores públicos ali presentes. Estes dois tipos de atores seriam tratados, a partir do que
pude observar da condução da assembleia por este morador, como aqueles que poderiam
contribuir ao esclarecimento do que estava ocorrendo naquele momento, bem como do que se
poderia e deveria fazer para supera-la. Embora não vá descrever as inúmeras intervenções que
se sucederiam neste dia (foram aproximadamente quinze), gostaria de destacar que, diante dos
vários representantes de diversas organizações presentes naquela situação, e em função
daquele ser um ano eleitoral (2010), este morador, em pelo menos dois momentos (um deles
seria quando um dos que tomaram a palavra, considerado uma liderança tradicional e que já
havia sido candidato em outras eleições ou se envolvido em campanhas), buscando evitar que
o foco daquela interação fosse alterado, ressaltaria que as avaliações e críticas daqueles que
ali eram chamados a falar não tinham “interesses eleitorais”.
Em função do fato de que havia muitas pessoas “de fora” da localidade, e estes
acabariam sendo privilegiados nas tomadas de palavra, poucos moradores conseguiriam
intervir naquela ocasião. Em muitos momentos eles participariam apenas no acompanhamento
do que se dizia, demonstrando mais ou menos interesse dependendo do assunto que fosse
tratado por aquele que tomava a palavra. Em geral, respondiam com palmas e gritos quando
se apontava o que se definia como injustiça da proposta da administração pública e quando os
que falavam mobilizavam expressões fortes e com forte carga emocional, como “remoção
não!”, “temos que dizer não à remoção!”.
Ao final daquela ocasião, o padre que era coordenador da Pastoral de Favelas tomaria
a palavra mais uma vez e tentaria produzir uma espécie de resumo do que havia sido
discutido, buscando também apontar para formas de ação que tinham sido, segundo ele,
sugeridos ao longo das várias intervenções. Ele apontaria ao menos quatro grandes
questões/ações que haviam sido abordados e que, em sua avaliação, mereceriam a atenção de
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todos. A primeira dizia respeito ao que definira como uma “proposta mais geral”: o “não a
remoção”. Segundo ponderou, este lema deveria ser de todas as favelas que estariam passando
por aquela situação. Por isso, todas elas deveriam “se mobilizar”, posto que esta “briga” não
seria apenas “dos Prazeres”, mas de “todos os pobres da cidade”.
As duas seguintes seriam definidas como relacionadas a questão da solidariedade: uma
mais geral e outro particular. A primeira se referia ao fato de que os moradores daquela
localidade deveriam apoiar a luta de outras favelas contra a remoção. Para tanto, citaria o caso
da interdição de uma escola na localidade conhecida como Laboriaux, na favela da Rocinha.
Esta localidade seria uma das oito indicadas pela prefeitura para a remoção total. Naquele
momento, os moradores desta também estavam iniciando uma mobilização contra as
investidas da administração pública. Um dos pontos daquele conflito seria justamente a
interdição da única escola pública que havia no local, cuja alegação para tal procedimento
seria o fato de que a área seria de “risco” e, portanto, a escola não poderia funcionar ali. A
partir desta decisão, além do questionamento acerca da necessidade da retirada das casas, os
moradores passariam a indagar a administração pública, através dos ofícios do NUTH e de
intervenções em jornais de grande circulação na cidade, acerca da reabertura da escola, cujo
fechamento teria prejudicado as crianças e jovens locais, obrigando-os a irem para outro
bairro. O padre acionaria este conflito como uma ocasião a partir do qual uma mobilização,
baseada na solidariedade entre favelas, poderia se estabelecer. Além do mais, este fora um
exemplo destacado a fim de apontar para algo o qual todos ali deveriam considerar: sem isso,
ou seja, sem “solidariedade”, teriam poucas chances de atingir o objetivo por ele apontado
inicialmente: “a não remoção”.
A segunda se referia aquela disposição para a ação quando de novos possíveis
acontecimentos relacionados aos eventos climáticos. Como ainda estavam ocorrendo chuvas
na cidade, embora menos intensas do que as que provocaram as mortes e serviram como mais
um dispositivo para apoiar a configuração do “repertório da remoção”, a “solidariedade numa
hora destas” seria importante. Isto é, em caso de novas chuvas, e como o terreno ainda estava
instável, “um tem que ajudar o outro”. Os moradores, segundo sua construção, deveriam
convencer seus vizinhos que possivelmente estivessem em alguma situação crítica para que
deixassem suas casas e procurassem abrigo em outro local. Mas esta preocupação deveria
ocorrer, fundamentalmente, para que a administração pública não possa mais ter argumentos a
favor da remoção, como a questão das mortes locais foram utilizadas. Mais mortes seria o que
“a prefeitura quer”, pois, assim, colocaria as responsabilidades das mortes “nas costas do
povo”, responsabilidade estas que seriam “deles” e que estes não queriam assumir.
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Outra questão por ele levantada naquela ocasião se relacionaria a qual posicionamento
deveria ter os moradores quanto ao que definiu como “direito de opção”. Esta consideração se
relacionaria com a questão da legitimidade do laudo produzido pela Geo-Rio, bem como com
os procedimentos já realizados aquele momento na localidade. Isto é, apesar de o documento
apontar a “remoção total” da localidade, nem todos os moradores seriam contatados, gerando
uma situação na qual alguns receberiam indenizações e outras não, como já ocorrera em
outras localidades, pois isso levaria a desestabilização da articulação local e “eles” poderiam
“aproveitar para acabar tirando tudo”. Além disso, afirmaria que as pessoas deveriam
questionar o prefeito acerca do aluguel social, pois o valor ofertado pela prefeitura não
permitira o morador obter um imóvel onde quisesse e em melhores condições, mas apenas a
alugar um imóvel numa área de “tal risco quanto a que nós moramos”. Por fim, considerando
uma virtual realocação, os moradores deveriam fazer valer seu “direito à opção” e exigir que
não aceitariam “remoção”, mas sim “reassentamento ou remanejamento”, que implicaria ficar
na própria localidade, algo que não parecia estar sendo cogitada pelos agentes públicos.
Por fim, destacaria algo que já havia surgido numa reunião no Ministério Público e
retornaria nesta última assembleia: a realização de um ato público. Ressaltando mais uma vez
a necessidade de “todas as comunidades se unirem”, afirmaria que estas precisariam “descer
até à prefeitura” para mostrar sua discordância em relação às propostas de realocação feitas
pela administração. Neste sentido, as próximas atividades, além daquelas voltadas às questões
jurídicas, deveriam se concentrar em torno da preparação deste ato público, cuja organização
seria discutida em uma reunião do Conselho Popular na semana seguinte.
Este período seria entrecruzado pelo anúncio, por parte do prefeito, da construção de
um conjunto habitacional no bairro de Triagem, Zona Norte do Rio de Janeiro. Tal projeto
seria denominado “Bairro Carioca”, cuja intenção seria abrigar os “desabrigados das chuvas”
de abril, bem como outros que vivessem em áreas consideradas de risco na cidade. Naquela
ocasião, o prefeito afirmaria que seriam construídas aproximadamente 3400 unidades
habitacionais, via programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida, além de escolas,
creches e até uma Unidade de Polícia Pacificadora seria instalada no local123.
Entretanto, após este anúncio, a proposta receberia críticas quanto ao fato de que
estaria reproduzindo o mesmo modelo de política habitacional das décadas de 1960 e 1970,
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Cf. O Globo. Bairro Carioca, em Benfica, vai receber desabrigados das chuvas. 19/04/2010.
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quando inúmeros conjuntos habitacionais foram construídos em áreas, àquela época,
consideradas muito distantes dos centros urbanos e sem qualquer infraestrutura, citando-se o
caso da Cidade de Deus, conjunto construído em meados dos anos 1960 para realocar
moradores de favelas da Zona Sul e de outras áreas da cidade, notadamente aquelas que
haviam sofrido com as enchentes de 1966. O prefeito responderia este questionamento
afirmando que o “Bairro Carioca” (que seria construído posteriormente) não teria o mesmo
“destino” que Cidade de Deus, afirmando que o novo conjunto seria erguido em área com
infraestrutura, próximo da região central e que, pelo menos no período inicial de
funcionamento, o “poder público” se faria presente constantemente, evitando, inclusive, a
prática de construção de “puxadinhos”, que seriam tratados como “tão ilegal quanto num
apartamento no Leblon”124.
Neste momento em que a administração pública, apesar de intensificar as ações de
realocação de moradores de determinadas favelas, neste período, concentradas naquelas cujo
argumento para a retirada fora o risco, haveria certa postura de procurar contestar as críticas
que já começavam a ser feitas às propostas de remoção, contestação feita a partir do anúncio,
principalmente, da construção de conjuntos habitacionais como esses. Contudo, neste período
também continuariam a ganhar densidade as ações de construção da denúncia que comporiam
a trama movimentalista constituída nesta conjuntura.
Posto isto, como afirmado acima, fora definida a realização de uma reunião que seria
realizada na sede da Igreja Católica, num espaço que se tornaria referência para o encontro
das localidades em situação de remoção, bem como de inúmeros outros atores, individuais e
coletivos, envolvidos na elaboração das mobilizações que então tomavam corpo. Esta reunião,
como também ressaltado, seria para organizar o ato público cuja ideia havia sido ratificada na
assembleia realizada no Morro dos Prazeres na semana anterior. Tal como ocorreria em boa
parte destas situações de reunião onde se produzia o enquadramento da situação e as
respectivas formas de ação, o padre que era responsável pela Pastoral de Favelas iniciaria e
mediaria as discussões. Estariam presentes moradores de favelas atingidas pelas chuvas e cuja
remoção fora anunciada pela prefeitura, representantes do Conselho Popular, defensores
públicos, representante do Ministério Público, movimentos sociais como Movimento Unido
dos Camelôs, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Frente
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Internacionalista dos Sem-Teto, Conselho Comunitário do Alto da Boa Vista e mandatos
parlamentares.
O referido padre começaria aquele encontro enfatizando a necessidade de que o foco
da discussão deveria ser a organização do ato público a ser realizado no final do mês.
Entretanto, o que se veria na sequência seria algo completamente distinto. A reunião
transcorreria a partir das avaliações que muitos dos presentes fariam acerca dos últimos
acontecimentos, buscando elementos que pudessem dar sentido às ações da administração
pública, como por exemplo, afirmar que as remoções anunciadas seriam uma “ação
coordenada para expulsar os pobres e favorecer a especulação imobiliária”, crítica feita neste
caso por um militante que já atuara em outras mobilizações relacionadas à questão da
moradia. Estas avaliações da situação pela qual estariam passando os moradores de favelas da
cidade seriam entrecruzadas por tentativas pouco exitosas do padre em retomar o foco inicial
da reunião, isto é, a organização do ato público.
Não caberia, neste momento, destacar todas as intervenções realizadas neste momento,
bem como as várias interpretações que foram sendo aventadas. Entretanto, gostaria de
ressaltar que, a partir justamente destas avaliações seria possível um ajuste entre os presentes
no sentido de diminuir as diferenças entre eles e apontar para uma ação comum. Neste
sentido, Entre as diferentes formas de ação sugeridas, surgiria a proposta, feita por um
integrante da Pastoral de Favelas, da realização de assembleias nas localidades cujo anúncio
de remoção havia sido feito pelo prefeito. Destacar esta proposta, neste instante, seria
importante, pois esta se transformaria, logo a seguir, em uma das principais maneiras
encontradas pelos envolvidos na construção da mobilização contra as remoções neste período.
Além disso, o morador de uma localidade nesta situação proporia a construção de uma “carta
ao prefeito”. Ambas as ações seriam consideradas e construídas a seguir.
Após mais um encontro local, realizado no Morro dos Prazeres, mas que contaria
basicamente com moradores locais e de outras favelas do entorno, seria realizado o ato
público no final do mês na sede da prefeitura, no Centro da cidade. Uma das chamadas para a
atividade, entretanto, seria assinada pela Associação de Moradores e Amigos de Santa Tereza,
bairro onde se localiza a favela, como é possível observar abaixo e não pela associação desta
ou pelos coletivos até então envolvidos. Embora nas situações de reunião realizadas anteriores
se afirmasse a necessidade de “unir forças” de “todas as favelas”, neste convite se ressaltaria
apenas a situação local dos moradores do Morro dos Prazeres.
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O ato público contaria com a presença de aproximadamente 300 pessoas. Interessante
observar o fato de que alguns dos presentes levaram uma fita, nas cores amarela e preta, onde
se via o símbolo da prefeitura e, ao lado, a frase: “Área Interditada – Defesa Civil”. Ela seria
colocada na área entre dois pontos, formando uma distância entre os manifestantes e a entrada
da prefeitura. A intenção seria fazer alusão ao procedimento utilizado pela Defesa Civil do
município nos casos em que ela alegou risco. Isto é, nos locais em que afirmou haver risco,
agentes desta instituição colocaram uma fita isolando a área, indicando que ela estaria
interditada e não poderia ser mais ocupada. Muitos comentariam o que consideram a “pouca
presença” especialmente dos moradores do Morro dos Prazeres e de outras favelas da região
que estavam sob intervenção estatal. Alguns dos porta-vozes destas localidades, ao serem
indagados sobre a “pouca presença” dos moradores destas localidades afirmariam que,
durante a semana, apesar da divulgação feita, agentes públicos teriam ido ao local prometendo
cestas básicas e outras benesses às famílias que seriam cadastradas e retiradas de suas casas.
Segundo um destes porta-vozes, isso teriam impedido que mais moradores participassem da
manifestação, pois, naquele dia, os agentes públicos também foram à localidade fazer este
trabalho.
Entretanto, apesar disso, havia a presença de representantes de diversos movimentos
sociais, organizações não-governamentais e parlamentares de partidos de esquerda. Entre eles,
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destacaria a presença do Conselho Popular, da Pastoral de Favelas, Movimento Nacional de
Luta por Moradia (MNML), a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, a
Frente Internacionalista dos Sem Teto (FIST), a CAMTRA – Casa da Mulher Trabalhadora; o
Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), o Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (IBASE), Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MBL),
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Centro de Apoio a Moradores de
Favelas de Santa Teresa (CAMFAST); Círculo Palmarino Rio, Fundação Bento Rubião e
alguns deputados federais, estaduais e vereadores, além de representantes de inúmeras favelas
da cidade que também estavam sendo removidas ou cujo anuncio de remoção fora feito neste
período pela administração pública.
As intervenções dos presentes variavam, dependendo do tipo de trajetória daquele que
falava e da forma de engajamento deste nas mobilizações levadas a cabo neste período. Tal
como afirmei anteriormente, as falas dos moradores que passaram a participar de experiências
de mobilização somente a partir desta situação a que foram submetidos a partir das ações de
erradicação, centravam-se, fundamentalmente, na crítica a desqualificação moral que
decorreria das ações dos agentes públicos que atuavam na ponta deste processo, como, por
exemplo, esta relacionada à doação de cestas básicas a quem assinasse os autos de interdição
distribuídos aleatoriamente. As demais intervenções, oriundas dos representantes dos diversos
coletivos ali presentes, variavam de críticas que associavam as ações da administração pública
nas favelas à defesa dos interesses do capital imobiliário, bem como da ilegalidade destas
mesmas ações, que não respeitariam as leis vigentes quanto ao “direito à moradia”,
desconsideradas neste contexto. Muitas destas intervenções ressaltavam a importância
também de que os que ali estavam tinham a intenção de chamar a atenção do público para o
que se passava naquele momento nas favelas que estavam sendo removidas e, principalmente,
para a injustiça que isto constituía.
Nesta manifestação, seria distribuído um documento, intitulado “Carta Aberta das
Favelas ao Prefeito e à Cidade do Rio de Janeiro”, desta vez assinado pelo Conselho Popular e
por “Movimentos Sociais Unidos contra a Remoção”. Aqui, a intenção, tal como já havia sido
discutido em outras ocasiões, seria demonstrar a articulação entre diferentes favelas e
movimentos sociais, cujo elemento que permitia se apresentarem como um “nós” neste
momento seria justamente o anúncio de remoção por parte da administração pública.
Inicialmente, quando da discussão do documento, uma primeira versão havia apresentado
apenas como interlocutor o prefeito da cidade. Posteriormente, conjecturou-se que o referido
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documento deveria ser direcionado “à cidade como um todo”, justamente para chamar a
atenção dos demais habitantes da cidade para o que estava ocorrendo nas favelas.
A carta iniciaria ressaltando que a tragédia decorrente dos eventos climáticos, e que
teria sido mobilizada pelas autoridades públicas para justificar as remoções, não seria
resultado do “acaso”, mas do que classificaram como “omissão e descaso do Poder Público”,
que não investiria em políticas públicas, tais como as de habitação, urbanização e contenção
de encostas. Na sequência, apresentaria duas queixas: a primeira, de que o descaso acima
mencionado também se referiria à negligencia dos “poderes públicos” acerca das demandas
por obras, especialmente as de contenção de encostas, feitas pelos próprios moradores. A
segunda, já em relação ao que havia acontecido, apontava para a “falta de informações
precisas” sobre o que iria ser feito com os moradores em situação de emergência, como
aqueles que haviam perdido suas casas nos vários deslizamentos ocorridos, além da forma
como seriam tratados os que restassem em suas casas, como os que foram obrigados a assinar
autos de interdição mesmo sem a devida avaliação de seus imóveis.
Neste sentido, estas primeiras críticas presentes neste documento apontariam, mais
uma vez, para uma tentativa destes indivíduos e coletivos em se afastarem da imputação de
responsáveis, em parte, pela tragédia, na medida em que teriam ocupado áreas impróprias
para moradia e, assim fazendo, teriam assumido para si o risco de morarem nestas condições.
Isto seria feito, principalmente, a partir da afirmação de que, apesar disto, teriam realizado
todos os esforços para que o “poder público” resolvesse esta situação, o que não ocorrera.
Posto isto, os responsáveis não poderiam ser os moradores, mas sim o “poder público” que
ignorou as várias demandas encaminhadas.
Na sequência, seria apontado o que seria a principal motivação das ações de
erradicação: a realização dos megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e os
Jogos Olímpicos de 2016. Estes eventos seriam realizados, na elaboração da crítica presente
neste documento, visando apenas “o interesse das elites e da especulação imobiliária”,
ignorando o “interesse coletivo”. Estas ações, além de se adequarem a estes interesses
particulares, significariam um “retrocesso/desrespeito imposto pelo poder público” quanto às
legislações referentes ao direito à moradia, tratadas como conquistas de mobilizações
realizadas no passado e que garantiriam o “efetivo direito à cidade” e que haviam, entre outras
medidas, afastado o “perigo da remoção”. Portanto, estas intervenções do “poder público”
seriam tentativas de realizar uma “segregação e limpeza social” e se assemelhariam às que
foram levadas a cabo no período da ditadura militar, destacando-se os governos de Carlos
Lacerda e Negrão de Lima, na década de 1960, quando diversas favelas foram removidas.
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Por fim, destacariam doze pontos, classificando-os como “nossas reivindicações”.
Destes, observaria o primeiro ponto elencado, que se resumiria na expressão: “não às
remoções!”. Os demais girariam em torno de três elementos, fundamentalmente: o primeiro, a
exigência do cumprimento de uma série de legislações pertinentes ao direito à moradia, que
figurariam em normas tanto nacionais, quanto internacionais, como tratados assinados pelo
Brasil. O segundo, apontaria justamente para uma das questões que estavam em jogo naquele
momento: a definição de “risco” e seus desdobramentos. Isto é, muitas das reivindicações
contidas neste ponto se referiam as ações da Geo-Rio quanto as avaliações de risco, que não
seriam adequadas naquela ocasião e as exigências de se privilegiar aquelas pessoas que
“efetivamente” estivessem em risco, e não a “favela como um todo”, tal como havia sido
anunciado pelo prefeito, além da exigência de investimentos em contenção de encostas e
obras de urbanização, como a “melhor” alternativa à remoção de moradores. Um terceiro
elemento perpassaria diferentes pontos: a questão da participação. Ou seja, as ações da
administração não estariam contemplando a participação dos diretamente envolvidos nestas
situações, ignorando sua opinião acerca das melhores alternativas que lhes caberiam naquela
circunstância.
Nas semanas seguintes a esta manifestação, as ações de mobilização continuariam. A
trama formada pelos percursos dos diversos atores envolvidos incorporaria outros pontos e
nós formando uma intricada rede. Neste período, seriam estruturadas as “assembleias locais”,
expressão utilizada para designar os encontros que passariam a ser realizadas nas diversas
favelas em situação de remoção. Estas seriam intercaladas com reuniões na sede da Igreja
Católica, ou “na Pastoral”, como se referiam aqueles que apareciam pela primeira vez em uma
situação como esta. Destacarei, como já observei anteriormente, a dinâmica destas reuniões
em outro tópico. Basta indicar, por ora, que esta expressão designava a referência a um
coletivo que reunia as diversas “comunidades ameaçadas de remoção”, mesmo que a
referência, para os que já haviam participado de outras mobilizações, fosse o Conselho
Popular e não a Pastoral.
Neste momento também, o NUTH continuaria a realizar uma insistente exigência de
informações à agências estatais, notadamente à Geo-Rio, às secretárias de obras e habitação,
além de subprefeituras. Esta busca por informações levaria a uma intensa produção de ofícios
e demais documentos, que registrariam algumas das dimensões da denúncia pública então em
processo de elaboração e circulação. Mais uma vez, farei uma descrição mais atenta de como
se realizava o trabalho do NUTH e no que consistiriam os inúmeros documentos produzidos
pelos defensores públicos neste período mais adiante.
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Estas ações seriam acompanhadas de outras, imaginadas e discutidas pelos envolvidos
na construção da denúncia. Entre elas, três audiências públicas seriam realizadas na
sequência, cada uma em um espaço institucional específico: a primeira seria realizada na
Câmara dos Deputados, a segunda na sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro, como
desdobramento da anterior e a terceira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Embora
audiências públicas sejam importantes momentos na configuração da ação coletiva em
contextos de construção de denúncias públicas especialmente a partir da Constituição de
1988, não irei detalhar cada uma delas. Para a análise que ora realizo, destacarei apenas a
audiência realizada na sede da Igreja Católica.
Esta última, como afirmado, fora o resultado de uma audiência pública realizada na
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, em maio de 2010,
solicitada por um deputado do Rio de Janeiro, que possuía um projeto de lei sobre registro de
posse urbana. Nesta audiência estiveram presentes representantes de diferentes favelas que
estavam sofrendo ações de realocação, notadamente as do Centro da cidade, como o Morro
dos Prazeres, mas também outras que haviam passado por esta mesma situação anteriormente,
como a Vila Autódromo e o Canal do Anil, além de integrantes de coletivos como o Conselho
Popular e a Pastoral de Favelas, esta última tendo assento na mesa que organizou as
discussões. A maior parte dos parlamentares presentes àquela sessão seria do Rio de Janeiro.
Estaria presente, inclusive, o deputado do Partido dos Trabalhadores que fora, até pouco
tempo antes das chuvas de abril, o secretário de habitação do município. Este, aliás, seria o
único a defender as ações de realocação levadas a cabo pela prefeitura, refutando todas as
críticas feitas tanto por moradores, militantes e pela representante da Defensoria Pública.
Como afirmei anteriormente, não caberia aqui detalhar a dinâmica desta interação, mas
apenas apontar para um de seus desdobramentos. O principal deles seria a realização de uma
visita de um grupo de parlamentares às favelas que estavam sob intervenção da administração
pública, seguida da realização de uma nova audiência pública que, desta vez, seria realizada
na cidade.
Esta visita seria acompanhada tanto pelos moradores das favelas afetadas, bem como
de integrantes, eleitos em reunião, do Conselho Popular e da Pastoral de Favelas, além de
estagiários do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública. Um destas visitas se
realizaria nas favelas situadas no Centro, como o Morro dos Prazeres, Fogueteiro, Torre
Branca, Chácara e Julio Otoni. Com a exceção desta última, todas as outras seriam indicadas
pela prefeitura para “remoção total” logo após as chuvas ocorridas um mês antes. Os
deputados percorreriam, nesta manhã, todas estas favelas e ouviriam os relatos sobre a
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situação local tanto dos porta-vozes quanto de alguns moradores que surgiam no momento da
atividade.
Como muitos destas porta-vozes já atuavam em alguma forma de mobilização e
estavam envolvidos nesta constituída a partir dos anúncios de remoção, e, portanto,
apropriaram-se de inúmeros argumentos que passariam a circular nestas situações de
elaboração da denúncia, como aqueles relacionados à questão técnica, quase sempre a
indicação sobre o que deveria ser feito pela administração pública e que era repassada aos
parlamentares ali presentes se referia à questão das encostas e do “risco” associado à sua
ocupação. Para estas localidades, como afirmado, o “coletivo técnico” já havia feito um
“contralaudo”, no qual se apontava que não haveria a necessidade de “remoção total”,
argumento que também fora mobilizado, apoiando-se neste documento, em outras situações
em que estivessem presentes aqueles que poderiam dar alguma resposta à demanda dirigida.
Após esta visita às áreas sob intervenção estatal, seria realizada uma audiência pública,
tratada em reuniões do Conselho Popular (ou “na Pastoral) como “audiência popular”, na
medida em que seria realizada no espaço definido pelos envolvidos na construção da denúncia
pública. Este local seria a sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro (Mitra), no Centro da
cidade, em um grande auditório. Este seria completamente ocupado, pois iriam muitos
moradores de favelas que estavam passando por processos de realocação, além de integrantes
de diversos movimentos sociais e organizações não-governamentais, além de autoridades
públicas como deputados, defensores públicos, promotores. Nesta ocasião, apareceria um
novo caso, desta vez associado às intervenções urbanísticas na cidade: a Vila das Torres,
favela que estava sendo removida em função da construção do Parque de Madureira, no bairro
de Madureira, no subúrbio carioca.
Escolhi analisar esta reunião pelo fato dela expressar um momento importante na
articulação entre diferentes atores, individuais e coletivos, na construção da trama
movimentalista deste período. Esta foi uma ocasião em que confluiriam diversos grupos e,
mesmo que não tenha contado com a presença de autoridades públicas diretamente envolvidas
nas situações de remoção, expressaria uma circunstância na qual se pode atingir um nível de
publicidade diante de diferentes públicos ao mesmo tempo, pois, além de promotores,
defensores públicos, deputados federais e estaduais, vereadores, juristas, havia também o
Arcebispo da cidade, líderes religiosos, moradores de diferentes favelas e representantes de
diversos movimentos sociais. Neste período, também, ao passo que se difundiam e se
multiplicavam as ações para tornar visível o que se concebia ser uma injustiça, intensificar-seiam as intervenções estatais visando a retirada de pessoas de determinadas localidades.
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A abertura deste encontro seria feita pelo arcebispo, que enalteceria a sua importância,
sendo seguido pelo padre responsável pela Pastoral de Favelas. Este, tal como fazia nas
reuniões realizadas em uma das salas da Pastoral, tentaria organizar a ordem de apresentações
e atuaria como uma espécie de mediador das discussões. Neste sentido, ele sugeriria que o
primeiro a intervir fosse o engenheiro responsável pelos primeiros laudos técnicos feitos a
partir da atuação do “coletivo técnico”, que assessorava o Núcleo de Terras e Habitação nos
questionamentos que este realizava acerca das ações da administração pública. Esta ordem de
apresentação ocorreria em outras ocasiões como estas, isto é, o primeiro a falar seria o
engenheiro ou algum integrante do “coletivo técnico”. Isto aconteceria em muitas audiências
públicas que ocorreriam neste período, bem como nas próprias reuniões do Conselho Popular.
Tal atitude poderia ser interpretada como uma forma encontrada entre os presentes, numa
operação de ajuste de condutas na situação, no sentido de se apropriarem de argumentos que
poderiam ser utilizados contra os mobilizados pela administração pública. Neste caso, tal
como já havia acontecido, o referido engenheiro centraria sua fala no fato de que não haveria
nenhum fundamento técnico para a proposta de remoção, pois, nos casos onde ocorreram
deslizamentos que levaram à mortes, isto apenas ocorreria em função “tanto da redução de
investimentos em obras de contenção, quanto pela falta de renovação dos quadros da
GeoRio”. Neste sentido, segundo apontaria, não fariam sentido as afirmações de autoridades
públicas e da “mídia” que buscariam responsabilizar os próprios moradores pela tragédia.
Gostaria de destacar em sua intervenção, mais uma proposta que seria transformada em ação
posteriormente: “envolver” o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA). Como
demonstrarei adiante, o “envolvimento” deste órgão se daria justamente em função de muitas
críticas que eram direcionadas às ações da administração pública nas favelas em processo de
remoção, como o fato de que estas, além de não estarem respeitando os critérios técnicos mais
adequados para definir risco, também não estariam se preocupando com as ações de
demolição propriamente dita, já que, de acordo com estas críticas, não havia exata sinalização
destas ações, proteção adequada aos demais moradores e identificação dos responsáveis.
Todos estes elementos deveriam ser considerados na condução de ações de demolição e isto
não estaria ocorrendo, o que justificava a intervenção do CREA neste contexto.
Desta situação, poder-se-ia apontar, ainda, três grandes temas que seriam tratados
pelos diferentes interventores naquele momento: por um lado, especialmente a partir das falas
do promotor e da defensora pública que estavam à mesa, a questão do “não respeito à lei”; de
outro, que estaria presente em muitas falas, referir-se-ia a importância da “reunião histórica”
realizada naquele dia; por fim, especialmente a partir de moradores de favelas que já
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possuíam alguma trajetória militante, a interpretação das intenções do prefeito em realizar
remoções da cidade.
No primeiro caso, a argumentação se sustentaria na afirmação de que as autoridades
públicas, ao levarem adiante ações de remoção pela cidade, não estariam respeitando as leis
existentes e que “os prefeitos e governadores que se sucederam se esqueceram da legislação
que foi sendo criada”. Nos dois casos, tanto do promotor, quanto da defensora, ressaltar-se-ia
que a situação se “agravava”, neste contexto, em função de uma das “várias conquistas”, a Lei
Orgânica do Município (existente desde 1992), estar-se-ia “retornando à década de 1960”. Ou
seja, a LOM, em um de seus artigos, muito mobilizado inclusive por moradores de favelas em
outras situações em que buscavam sustentar suas denúncias em algo que a legitimasse de
alguma maneira, teria “banido a remoção de favelas” e, portanto, as ações da atual
administração estariam a ignorando e reproduzindo uma prática que se considerava, inclusive
legalmente, superada. Neste sentido, como apontaria a defensora em questão, uma das ações
naquela ocasião para contrapor as da administração pública seria justamente “exigir o
procedimento que se encontra na Lei Orgânica”, como a exigência de um laudo técnico
detalhado que comprovaria a necessidade ou não da remoção.
Outro tema recorrente nas intervenções realizadas, e que me parece importante para
caracterizar esta situação como um momento chave na articulação da trama movimentalista
neste momento, foram as menções a maciça presença de moradores, movimentos sociais e
algumas autoridades públicas naquela assembleia. Como apontaria um deputado federal no
momento de sua fala, tal encontro seria uma “reunião histórica”, justificando isto pelo fato de
que esta “reúne defensoria, Ministério Público, Deputados e a Igreja”. Além disso, a grande
presença naquele auditório, inclusive de moradores de favelas cujo anuncio recente de
remoção justificado por outro motivo que não o risco, segundo afirmaria o engenheiro em sua
fala, expressaria, por outro lado, que “o problema seria muito maior”, pois “apontaria para
outros motivos que tem provocado ameaças de remoções, como as obras para as Olimpíadas
de 2016 e as grandes intervenções urbanísticas”. Mais do que isso, e é esse o ponto que
interessa aqui, esta reunião com pessoas com diferentes tipos de engajamento e trajetória
militante apontaria que “a luta cresceu”, como afirmou o morador de uma favela onde havia
ocorrido deslizamentos e a prefeitura havia anunciado a remoção. Este morador, que também
já havia atuado em outras mobilizações contra a remoção no passado, sustentaria esta
afirmação no fato de que as reuniões nas favelas “ameaçadas” seriam cada vez mais
frequentes, além de audiências públicas e encontros com autoridades públicas de diferentes
órgãos.
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Por fim, caberia destacar como os moradores de áreas em processo de remoção, que
interviram naquela ocasião, interpretam as ações da prefeitura. Isto seria importante na
medida em que, em boa parte das falas destes atores se objetivava atingir não somente as
autoridades ali presentes, mas fundamentalmente moradores das favelas onde moravam ou de
outras que apareciam pela primeira vez em situações como estas. Em uma dessas
intervenções, um militante que atuara em outras mobilizações parecidas e que também era
morador de favela, assim como faria em outras ocasiões, para sustentar suas críticas às ações
do prefeito afirmaria que estas já haviam sido esboçadas em outro período, quando ele fora
subprefeito dos bairros da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, no início dos anos 1990.
Naquela época, ele realizaria algumas remoções de favelas nesta região, mas não
atingiria completamente seu intento justamente por conta da mobilização ocorrida naquele
período. Agora, como prefeito, nesta elaboração narrativa deste militante, ele se “sentiria
legitimado para realizar um projeto amplo de remoção”, pois teria articulado diferentes atores
e elementos que o permitiam fazer isso. Simulando o que para ele seria uma fala do prefeito,
afirmaria: “se eu estou com a prefeitura, com todas as associações de moradores, com o
governo federal, então eu passar o rodo”. Esta situação ficaria evidenciada a partir da
intervenção de uma moradora da Vila Autódromo, que luta contra a remoção há 20 anos, cuja
uma das primeiras tentativas fora realizada pelo atual prefeito, sendo uma das favelas cuja
mobilização teria impedido a remoção, como afirmado pelo outro militante. Neste sentido,
segundo afirmaria a moradora, a favela voltara a enfrentar a possibilidade de remoção. O
prefeito, em reunião recente, teria prometido realocar todo mundo em novas unidades
habitacionais. Entretanto, segundo apontaria, não se deveria “acreditar no prefeito”, pois uma
dos motivos em remover a localidade em que mora seria o fato de que “empresários que
moram na área em que fica a Vila Autódromo financiaram a campanha dele e, por isso, tem
que ter algum retorno do prefeito”.
Na sequência, em outra ocasião, seria feita uma avaliação desta audiência pública
realizada na Mitra. Assim como já havia sido destacado anteriormente na própria audiência,
ressaltar-se-ia a presença de “novas comunidades ameaçadas de remoção”. Além disso, a
partir da introdução feita pelo engenheiro responsável pelos “contralaudos”, discutir-se-ia
acerca do crescimento da mobilização e, consequentemente, do “trabalho”, a partir da
incorporação de novos casos de localidades cujo processo de remoção se iniciaria naquele
período, especialmente daquelas cuja alegação seriam as intervenções urbanísticas.
Nos apontamentos feitos pelo engenheiro, este “aumento do trabalho” deveria
significar também uma maior participação das pessoas e numa espécie de “divisão do
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trabalho”, pois, segundo afirmaria, o “coletivo técnico” não teria condições de realizar todas
as visitas necessárias, o que significava que outros grupos, como o CREA, deveriam ser
mobilizados para colaborar na construção das denúncias públicas. Neste sentido, as discussões
transcorreriam a partir de uma tentativa de adequar o “aumento do trabalho”, os papeis de
cada um nas inúmeras tarefas que estavam sendo aventadas, e a manutenção das mobilizações
que, apesar das “imensas dificuldades” que estavam surgindo, notadamente aquelas
associadas às várias frentes que estavam sendo estabelecidas, deveriam ter continuidade. Isso
tentaria ser feito, na medida em que se estruturariam novas assembleias locais naquelas
favelas “ameaçadas” de remoção. Além disso, seria discutida a participação em mais uma
audiência pública, desta vez na Câmara Municipal, que seria antecedida por uma
manifestação nas imediações da instituição, cujo objetivo seria chamar a atenção da
população para o teor do que seria discutido na referida audiência. Também seria considerada
a criação de uma comissão de integrantes daquela articulação para solicitar e organizar um
encontro com os dirigentes do CREA.
Buscarei descrever algumas destas dinâmicas de mobilização a seguir. Sobre mais essa
audiência pública, interessaria aqui menos sua própria realização, visto que muitos dos
argumentos ali apresentados, diante de representantes da administração pública, também
foram observados em outras circunstâncias similares e, neste sentido, tornar-se-ia repetitivo
ao leitor a descrição exaustiva de uma mais uma situação deste tipo. Posto isto, intentarei
demonstrar um momento anterior, os bastidores que prepararam a participação desta
audiência pública. Mais uma vez, a observância dos preparativos para a entrada na cena
pública permitiria entrever aquilo que seria definido coletivamente como mais importante
para ascender em generalidade, quais as tensões que levam a certos acordos situados sobre o
que seria mais relevante a ser publicizado e, principalmente, que dispositivos são acionados,
sugeridos e valorizados como os melhores meios através dos quais a crítica possa ser
realizada, efetivada e tratada.
Na reunião realizada para preparar a participação na referida audiência pública não
seriam discutidos, fundamentalmente, o conteúdo dos assuntos prioritários que deveriam ser
tratados. Além do fato de que todos já “saberiam do que se tratava” a audiência, o que o
importaria seria justamente definir como isto seria exposto publicamente. Neste sentido, o
como da apresentação em público seria de fundamental importância para que a crítica
veiculada pudesse ser levada em consideração. Portanto, algumas regras deveriam ser
respeitadas, como, por exemplo, aquela relacionada com o tempo de fala.
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Entretanto, boa parte daquela reunião se constituiria a partir de uma discussão sobre a
grandeza ou pequenez de quem interviria na futura audiência. Neste sentido, apontar-se-ia, no
momento em que se discutia como deveria funcionar a audiência, o tamanho que deveria ter a
participação dos moradores de favelas ameaçadas de remoção. Este debate transcorreria a
partir de uma avaliação do papel da própria audiência na construção das mobilizações. Em
algumas intervenções isso ficaria evidente na medida em que retomavam outras situações de
audiências públicas em que ou não se teve a “oportunidade de falar” ou que não tiveram
desdobramentos posteriores: “as audiências não trazem acréscimos”. A primeira reclamação
viria, principalmente, de moradores de favelas que iniciavam uma trajetória militante a partir
da situação de remoção. A segunda de militantes que já haviam constituído alguma trajetória a
partir da atuação em outras mobilizações que, como agora, contaram com a realização de
audiências públicas. Contudo, apesar destas avaliações negativas quanto à efetividade da
audiência, como afirmaria um militante do Conselho Popular, “já que estará lá, vai ser
importante para mostrar nossos princípios”. Isto é, apesar da crítica direcionada a esta forma
de ação, ela seria tratada como um momento importante para que uma dada denúncia fosse
feita.
Mas, como afirmado acima, a participação nesta audiência deveria respeitar, na
compreensão destas pessoas, uma ordem que privilegiasse a intervenção dos moradores. Neste
sentido, como diria um morador de uma destas localidades, seria preciso ter
“representatividade das comunidades”, pois em outras audiências isso não teria ocorrido e as
pessoas sairam frustradas por não terem falado. Para resolver este problema, este morador
sugeriria que a ordem de apresentações, tal como já havia se constituída informalmente e se
estabilizado em outras situações como essas, iniciasse por uma “apresentação geral e rápida”
feita pelo engenheiro responsável pelos contralaudos e que, na sequência, falassem
representantes de “oito comunidades ameaçadas pelo prefeito”.
Logo após, o morador de uma favela que também estava sendo removida faria uma
observação quanto a que favelas teriam representatividade. Ele citaria uma delas, perguntando
se deveriam colocá-la. Um militante do Conselho Popular questionaria, mas o engenheiro
afirmaria a seguir que “daria para colocar”. Ele mesmo, na sequencia posterior a esta cena,
começaria a listar as favelas que deveriam falar. Uma parte da discussão giraria em torno
desta questão, mas logo seria suplantada por outra tratada como mais importante: o fato de
que os moradores das favelas deveriam falar primeiro. O militante ao qual me referi acima
havia cogitado que a dinâmica da audiência poderia se dar a partir do intercalamento entre
representantes do “governo” e das favelas presentes. O engenheiro, então, interrompe e afirma
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que “quem tem que abrir a audiência é Conselho Popular”, isto é, o coletivo que representaria
o conjunto dos moradores de favelas. Após esta apresentação do integrante do Conselho,
seguir-se-iam as intervenções dos representantes das favelas e, apenas depois disso, poderiam
falar os demais presentes, aí incluídos as autoridades públicas.
Ainda neste ponto, uma integrante da Pastoral de Favelas, que também já conhecia as
dinâmicas de audiências públicas, afirmaria que seria preciso “ter cuidado grande com a
metodologia, pois eles (os políticos) sempre falam e vão embora”, reforçando o que até então
havia sido discutido. Sua preocupação seria quanto a possibilidade de que as denúncias dos
moradores fossem ouvidas, pois, como ela mesma apontou, muitos “políticos” costumam,
nestas ocasiões, “falar e ir embora”. Para evitar que isto aconteça e também para dar
concretude a estas propostas, proporia que se formasse uma “comissão” para conversar com
os vereadores acerca da dinâmica da audiência. Nesta conversa, dever-se-ia, segunda ela,
“exigir que as comunidades falem inicialmente”.
Interessante observar que apenas uma intervenção destacaria a questão dos
“convidados”, que aqui se refeririam às autoridades públicas que poderiam estar presentes,
notadamente aquelas ligadas aos processos de remoção. Um dos moradores de uma das
favelas sob intervenção afirmaria a necessidade de convidar, e expondo nesta ordem,
representantes da Geo-Rio, da secretaria de assistência social e das companhias de
eletricidade, água e telefonia. Todas estas instâncias, estatais ou privadas, relacionam-se aos
procedimentos utilizados pelos agentes públicos na condução dos processos de remoção,
como já observei em outro momento. O morador em questão justificaria o convite a estes
órgãos, fundamentalmente, pelo fato delas “terem largado a comunidade após a chuva”,
quando estes serviços foram interrompidos durante um bom tempo e, naquela época, ainda
que retornassem, seriam precários. Além disso, não bastaria a presença de “qualquer técnico”.
Deveriam estar presentes os “responsáveis diretos”, aqueles vistos como os que poderia dar
alguma resposta concreta às demandas direcionadas.
Ao longo das intervenções, seriam levantadas inúmeras propostas, boa parte delas
relacionadas ao como da audiência, isto é, como ela deveria funcionar. Das nove
propostas/definições que poderiam ser destacadas da reunião, apenas duas se referiam ao
conteúdo do que seria exposto naquele dia: exigir a paralisação das demolições, a revogação
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da adesão da prefeitura ao programa do governo do estado Morar Seguro125 e a
regulamentação da lei sobre assistência técnica gratuita.
As outras diziam respeito ao que fora discutido nesta reunião, como a ordem das
apresentações: a audiência deve ser iniciada com a leitura da carta aberta ao prefeito e a
população da cidade (que fora produzida e veiculada por ocasião da manifestação ocorrida no
final de abril daquele ano, na sede da prefeitura). Esta atividade deveria ser feita por um
integrante do Conselho Popular; as primeiras falas têm que ser a dos representantes das
diversas “comunidades ameaçadas” de remoção. Políticos em geral falariam depois; decidiuse que seja exigida a inclusão, nesta audiência, dos parlamentares “próximos das lutas
populares”; dever-se-ia convidar o presidente da Geo-Rio; por fim, as falas ficariam restritas a
3 minutos, com uma certa tolerância de até 5 minutos.

6.1

Interrompendo as remoções: primeiros resultados da construção da denúncia
pública

Neste período, meados de 2010, intensificar-se-iam ainda mais tanto as intervenções
estatais quanto às ações de mobilização. Neste momento, teria inicio as obras da via expressa
Transoeste e seria lançado o programa de urbanização Morar Carioca (que abordei na parte
dois), que visava urbanizar todas as favelas da cidade até 2020. Os processos de remoção
teriam continuidade em algumas favelas da cidade, como no Parque Colúmbia, Urubu e
Estradinha-Tabajaras, estas sendo erradicadas em função da justificativa do risco. Além
destas, tiveram início remoções na favela Vila das Torres, no bairro de Madureira, que daria
lugar ao futuro Parque de Madureira, área de lazer que seria construída em seu lugar.
Como afirmado, a primeira vez que os moradores desta localidade haviam aparecido
em alguma das atividades realizadas pelos coletivos envolvidos seria na audiência pública
realizada na sede da Igreja Católica em maio daquele ano. Eles passariam a participar cada
vez mais à medida que as demolições avançavam. Além desta localidade, os procedimentos

_______________________________________________
125

O programa Morar Seguro, do governo do estado, fora criado a partir das chuvas de abril de 2010 cuja
proposta seria mapear, a partir da adesão dos municípios, as áreas de risco das cidades e, a partir daí, propor
ações de remoção das famílias nesta condição.
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utilizados pela administração pública para concretizar os processos de remoção seriam
iniciados nas favelas situadas às margens da Avenida das Américas, que seria ampliada para a
construção da linha de BRT (Bus Rapid Transport) Transoeste. Seriam impactadas as favelas
Vila Recreio II, Restinga, Vila Harmonia, Notre Dame e Guaratiba. O inicio destes processos
implicariam no envolvimento de mais pessoas e organizações. Por fim, caberia destacar que,
também neste período, os porta-vozes da favela Vila Autódromo aproveitariam a visita de
integrantes do Comitê Olímpico Internacional e, em articulação com movimentos sociais e
organizações não-governamentais, organizariam uma manifestação em um dos locais em que
estes estariam, visando, com isso, entregar uma cópia, pessoalmente, da notificação
encaminhada pela Defensoria Pública há alguns meses.
Como seria possível perceber, a trama movimentalista neste período se alargaria,
incorporando cada vez mais pontos e nós, complexificando e aumentando o número de
atividades levadas a cabo pelos atores, individuais e coletivos, envolvidos no processo de
tornar público o problema da remoção. Neste momento, embora muitas atividades estivessem
ocorrendo, diante da continuidade das intervenções estatais nestas localidades, haveria a
percepção, por parte de alguns integrantes do Conselho Popular, de que as “coisas não
estariam acontecendo”, no sentido de que as ações não estariam “dando um salto em termos
de organização”, tal como afirmaria um dos militantes fundadores deste grupo e que já atuara,
no passado, na Federação de Favelas do Rio de Janeiro (FAFERJ), e que a prova disso seria o
esvaziamento das reuniões, embora estas permanecessem com um ritmo contínuo de
participações neste período.
Neste sentido, em muitas reuniões e conversas informais, seriam cogitadas formas de
incrementar a “luta” e, para isso, um “cronograma de mobilizações” deveria ser concebido.
Ao mesmo tempo, à medida que novas pessoas apareciam, notadamente das favelas em
processo de remoção, muitas delas participando pela primeira vez de espaços como aquele,
estas ocasiões acabariam gerando mais um foco de atenção, na medida em que o interesse
destes novos integrantes seria na situação local e o que fazer para interromper a remoção.
Portanto, entre uma discussão mais geral acerca do que fazer, do que faltava para incrementar
a “luta”, sobre quais ações seriam as mais adequadas para isso, e as descrições das situações
locais feitas pelos moradores das favelas em remoção, mais centradas no que lhes estava
acontecendo concretamente, dar-se-ia a construção das ações, a partir de operações de ajuste
possíveis entre as diferentes formas de olhar e definir a situação.
Como descreverei adiante, apesar de determinadas avaliações negativas que, em
muitas ocasiões, aproximavam atores de diferentes trajetórias, como militantes e moradores
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que nunca participaram das atividades de mobilização (mas a partir de registros diversos), em
função mesmo do aumento das intervenções estatais, tal como seria observado pelas pessoas
envolvidas, as atuações para tornar público e chamar a atenção para o que estava ocorrendo
teriam continuidade. Elas variariam desde ações mais imediatas, como “entrar na justiça” com
o objetivo de interromper a remoção, passando pelo acionamento e incorporação de novas
instituições, como o CREA, até a realização de um seminário entre os porta-vozes para poder
rearticular e construir a “união”.
Neste período, a partir da atuação do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria
Pública, algumas ações judiciais seriam produzidas, mas nem todas atingiriam o objetivo
esperado, qual seja interromper os processos de realocação. As duas primeiras se dariam a
partir das situações das favelas de Parque Colúmbia e da Vila das Torres, ambas no subúrbio
da cidade. Como detalharei numa sessão a parte, as ações judiciais eram tratadas, tanto pelos
defensores públicos que atuavam neste período no NUTH, como pelos que já possuíam uma
trajetória militante, configurada em outras situações de mobilização, como algo que deveriam
ser utilizadas apenas em última instância. Essa opinião, muitas vezes, ia de encontro ao que
alguns moradores consideravam o ideal nestas ocasiões.
Premidos pelo processo de remoção, que avançava cada vez mais em algumas
localidades, estes moradores afirmavam e defendiam que uma ação judicial seria a melhor
foram para interromper aquilo que definiam como “sofrimento”. Embora não mencionassem
diretamente esta possibilidade de ação, em muitas ocasiões buscavam trata-la como necessária
a partir da mobilização da dificuldade que, enquanto porta-vozes, teriam em continuar
“mantendo as pessoas mobilizadas”. Uma moradora, em uma reunião, afirmaria que não “vai
conseguir sustentar o povo por muito tempo”, apontando que se não conseguisse fazer alguma
coisa imediatamente, “não daria mais do que 15 dias para as pessoas cederem às pressões da
prefeitura”. Afirmaria que “não teria mais o que falar” e que as pessoas já estariam
percebendo isto. Entretanto, na avaliação da situação feita pelos defensores públicos e por
estes militantes mais antigos, muitos deles tendo atuado em situações de remoção, o judiciário
“não estaria ao nosso lado” e, mesmo que tenha havido vitórias no passado, “com este
judiciário” isso não seria uma garantia, como afirmaria uma integrante da Pastoral de Favelas.
Apesar destas diferentes percepções, estas ações seriam propostas e levadas adiante neste
momento.
A primeira ocorreria no caso do Parque Colúmbia. O juiz deferiria o pedido de
interrupção das demolições feita pelo NUTH logo depois. Já no caso da Vila das Torres, ao
contrário, a justiça não aceitaria os argumentos mobilizados pelos defensores para justificar a
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suspensão das atividades da administração pública no local. O juiz que atuaria no caso
afirmaria que a prefeitura estaria agindo de acordo com a lei e que as provas apresentadas
pelos defensores não seriam suficientes para paralisar as demolições. Em uma reunião em que
fora instada a falar sobre este caso, encontro no qual se estava discutindo a possibilidade de
produção de ações judiciais em alguns casos, uma defensora pública, após explicar os motivos
pelos quais o juízo havia indeferido o pedido de interrupção das demolições na Vila das
Torres apontaria que, em função desta compreensão judicial, seria “preciso verificar bem a
situação antes de entrar com uma ação judicial”.
E isto seria feito no caso da Ação Civil Pública (ACP) que seria feita pelo NUTH no
caso da Estradinha-Tabajaras (Botafogo). Diferentemente do outro caso, neste seria
valorizado, e posteriormente tratado como ponto positivo, a “mobilização dos moradores”
como a dimensão que possibilitaria a “vitória” conquistada posteriormente. Entretanto, o que
aceleraria esta seria um fato que não teria ocorrido nos dois outros casos: a prefeitura
divulgaria um decreto (n° 32399 de 18 de junho de 2010) em que determinava que a
Secretaria Municipal de Habitação teria até o final do mês de junho (depois prorrogado para
julho) para a remoção completa daquela localidade. Tal decreto seria apresentado aos
moradores numa reunião na quadra da escola de samba local. Contaria com a presença do
subprefeito da Zona Sul, dos secretários de assistência social e habitação. Nesta, para
justificar a remoção completa, o secretário de habitação compararia o local ao Morro do
Bumba, em Niterói, afirmando que se as pessoas não fossem retiradas imediatamente uma
tragédia como a que ocorrera naquela favela poderia acontecer ali. Ainda seria informado
nesta reunião que os moradores que não aceitassem sair até a data estipulada não ganhariam o
acréscimo de 40% que a prefeitura estava oferecendo em termos de indenização.
Após este encontro, a possibilidade de realização de uma ação judicial passaria a
figurar na conversa destes moradores e também nas reuniões do Conselho Popular. No caso
da Estradinha, segundo defenderia um dos integrantes do “coletivo técnico”, já “estaria na
hora”, na medida em que os moradores “não teriam mais nada a perder” em tentar esta ação
como forma de interromper o processo de remoção. Entretanto, assim como seria discutido
em inúmeras reuniões do Conselho Popular e outras circunstâncias, este integrante afirmaria
que a decisão de “entrar no judiciário” não seria da defensoria pública, do Ministério Público
ou dos demais integrantes do “coletivo tecnico”, mas dos próprios moradores. Além do mais,
essa decisão também dependeria do envolvimento ativo dos moradores na elaboração, mas
principalmente na sustentação política desta ação judicial, pois, apenas assim, nesta
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construção argumentativa, seria possível atingir o objetivo de permanecer: “não adianta fazer
uma ação judicial e ficar em casa, mas sim ir para as ruas”.
Neste sentido, seria definido em uma reunião do Conselho Popular que a próxima
atividade de mobilização deveria ser realizada em torno desta situação da Estradinha,
principalmente a elaboração da ação judicial. Para colaborar nesta construção, além dos
dispositivos que já estavam sendo acionados, como o “contralaudo” produzido pelo
engenheiro integrante do “coletivo técnico” e também pelo relatório produzido pelo
Subprocurador de Justiça e Terceiro Setor do MP a partir de uma visita ao local, um dos
militantes do Conselho Popular, que também trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, sugeriria
que um conhecido seu, sanitarista, também elaborasse um laudo sobre as condições sanitárias
e de saúde que existentes àquele momento na localidade. O objetivo desta iniciativa se
ajustava ao principal elemento que seria destacado na elaboração da ação judicial: a questão
dos entulhos. Seria a partir do acumulo destes no local, provenientes dos atos de demolição
levada a cabo pela administração pública, que a crítica àquela situação de remoção, neste
caso, seria feita sem que precisasse questionar o conjunto do processo. Mais uma vez,
observa-se que parte-se de uma queixa aos procedimentos utilizados pela administração
pública para configurar uma crítica ao processo de remoção e, neste caso, para estruturar uma
estratégia de ação.
A reunião seria realizada na sede de uma igreja evangélica local, haja vista que uma
das porta-vozes local era integrante desta igreja. Havia a presença de aproximadamente 50
moradores, além de defensores públicos, integrantes do “Coletivo Técnico” e do Conselho
Popular. Estes últimos formariam a “mesa”, ficando dispostos no ambiente diante dos
moradores, que se situariam nos bancos da própria igreja formando uma espécie de
“auditório”. A reunião começaria com a intervenção da moradora mencionada acima falando
que os presentes vieram falar da “ação”, se referindo simultaneamente a ação no sentido de
um ato voluntário a ser realizado, bem como no sentido de “ação judicial”. Ela pediria para os
moradores “prestarem atenção” no que defensores públicos e integrantes do Conselho Popular
e os representantes do coletivo técnico tinham a dizer, já que na última reunião realizada entre
os moradores nada teria sido resolvido, apontando que “a gente parou, nós estacionamos por
falta de posição”, enquanto o “o prefeito continuou, avançou”.
Na sequência, toma a palavra uma das defensoras públicas presentes. Antes de falar,
ela solicitaria que os moradores interviessem primeiro. Uma das porta-vozes locais, então,
retoma o microfone e pediria para que os moradores falassem e fizessem perguntas sobre a
situação. A primeira intervenção seria uma pergunta sobre o que poderia acontecer caso um
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“processo fosse jogado sobre o prefeito”. Ela afirma que, se for um “processo” para retirar os
entulhos, ela “bateria palma”, mas que se fosse algo para “processar” essa prefeitura, nesse
momento, seria um risco, já que “estaríamos em risco”, risco aqui entendido no sentido de
uma possível remoção. A defensora retoma a palavra e destaca o fato de que a presença dela e
de outros dois defensores e estagiários significaria o quanto a prioridade naquele momento era
aquela localidade.
A intenção ali era discutir o que fazer diante da situação em que eles estariam “ficando
sem forças” e por isso seria necessário discutir as estratégias “para continuar”. Afirmaria que
a ação judicial dependeria da situação, pois ela poderia assumir várias formas. Uma ação
coletiva, que indicasse que a prefeitura interrompesse as demolições, seria a mais perigosa,
pois o juiz pode alegar que a administração pública estaria “certa” em seu posicionamento,
alem do fato de que a decisão poderia ser no sentido de retirar a localidade.
Outra coisa que estariam imaginando seria a questão da retirada dos entulhos. Em
outra assembleia, esta ideia teria surgido, pois quem teria ficado na localidade estaria em
condições precárias, em função dos entulhos que se avolumavam. Se for uma ação que se
peça a retirada dos entulhos ou que não haja mais demolições enquanto não retirar o entulho,
não teria o risco de ter uma consequência inversa, ou seja, implicar numa decisão judicial que
justificasse a remoção. A ideia, por fim, é que se “tire as duvidas” quanto à ação, para discutir
se “valeria a pena entrar com a ação ou não” e discutir os “prós e contras” para decidir, com
os moradores, qual a melhor forma de encaminhar a situação local.
A defensora pública, para sustentar seus argumentos, citaria o caso da Vila das Torres,
em que também utilizaram a ação judicial, mas o juiz alegou que as demolições poderiam
continuar, argumentando que a prefeitura tinha “presunção legal” daqueles atos. Neste
sentido, levar ao judiciário pode incorrer neste risco e, por isso, não se deveria restringir às
ações a dimensão jurídica, mas dependeria da “capacidade de mobilizar” dos moradores, que
seria, em sua compreensão, também capaz de impedir a remoção.
A partir daí, diversos moradores imaginariam maneiras através das quais os defensores
públicos poderiam elaborar esta ação judicial, sem que esta levasse a uma consequência não
prevista, como uma decisão que levasse a remoção dos moradores que sobraram. Seriam um
momento também de, a partir de experiências particulares com a situação de remoção local,
justificar a necessidade de “entrar com a ação”. Além disso, haveria uma série de relatos de
problemas vivenciados pelos moradores, inclusive conflitos que se estabeleceram entre eles e
agentes públicos ou mesmo entre vizinhos. Mas, tal como em outras situações como essas,
haveria uma série de ajustes entre os presentes, e, mesmo a partir de inserções diferenciadas
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na situação, seriam buscados elementos que pudessem articula-los em formas de ação comum.
Neste sentido, após diversas intervenções, tanto de moradores, quanto dos “de fora”, uma
moradora sugeriria, ainda em tom de brincadeira, que eles se juntassem e levassem entulhos
“para a porta da prefeitura”. Naquele momento, mesmo entre os moradores, sua proposta não
seria levada a sério. Contudo, posteriormente, seria tratada como uma das principais ações
que seriam incorporadas às atividades seguintes. Além desta, no esforço empreendido neste
momento para buscar formas de agir, outra moradora proporia a realização de um abaixoassinado, que seria realizado e utilizado pelos defensores do NUTH para sustentar a ação
judicial que preparariam a seguir.
Após alguns dias, os defensores públicos retornariam ao local para mostrar como
havia ficado a ação judicial que haviam preparado. Gostaria de destacar alguns elementos
presentes neste documento, pois eles apontariam para determinadas dimensões do que venho
discutido até aqui. Inicialmente, chamarei a atenção para o fato de que, ao relatar a situação
local, o texto informaria diversas tentativas feitas pelos defensores públicos em tentar uma
solução “extrajudicial” para o conflito. Para tanto, demonstram os inúmeros ofícios que
encaminharam para diversas instâncias da prefeitura, especialmente acerca da questão dos
entulhos. Um dos primeiros ofícios seria encaminhado para a Secretaria Municipal de Obras.
Em resposta pouco depois, esta afirmaria que a responsabilidade pelas demolições seria da
Secretaria Especial de Ordem Pública, a qual também fora encaminhada um ofício. Contudo,
algum tempo após, esta secretaria responderia informando que também não seria responsável
e sim a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos. Entretanto, esta última não
responderia o ofício, bem como a Secretária de Habitação, sendo esta questionada acerca da
questão das indenizações e do processo de realocação.
A partir daí, o documento destaca que tentaria outras vias para obter uma solução para
a situação. Neste sentido, encaminharia um novo ofício, mas desta vez para a Subprocuradoria
de Justiça, Direitos Humanos e Terceiro Setor. O promotor responsável iria à localidade neste
período para fazer uma vistoria. Após esta, também encaminharia ofícios ao Chefe de
Gabinete do Prefeito do Rio de Janeiro, ao Secretário Municipal de Assistência Social, à
Presidência da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), e ao Subprefeito da
Zona Sul nos quais informava acerca da visita feita à favela e solicitando que algo fosse feito
em relação aos entulhos. Mas também não teriam resposta por parte destas instâncias da
prefeitura.
O documento destacaria, ainda, o relatório realizado por um engenheiro sanitarista da
Fundação Oswaldo Cruz, o qual provava a crítica feita tanto por moradores, quanto pelos
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defensores públicos, de que a presença dos entulhos “comprometem a saúde e bem-estar
físico e mental dos moradores”. Além disso, traria depoimentos de alguns moradores e
também a descrição de vídeos que seguiam em anexo que demonstrariam os “males” causados
pelas consequências das demolições. Por fim, apontaria que os defensores ainda tentariam
utilizar o abaixo-assinado citado acima, feito pelos moradores. Este seria encaminhado para a
Secretaria Municipal de Conservação, mas, mais uma vez, não teriam resposta. Já havia
passado quase quatro meses e as remoções continuavam, sem, contudo, que os moradores
fossem ouvidos. Neste sentido, não restava outro recurso senão a ação judicial: “tendo em
vista a total omissão, inércia e descaso da Prefeitura do Rio de Janeiro, que até o presente
momento não retirou os entulhos nem tomou as providências de segurança para as
demolições, tornando a situação insustentável para os moradores da comunidade em questão,
faz-se necessário o ajuizamento desta demanda no Judiciário”.
No dia em que os defensores foram entregar à ação judicial (o nome técnico é Ação
Civil Pública) no Tribunal de Justiça, tal como fora combinado em assembleia realizada
anteriormente, os moradores organizaram uma manifestação diante do prédio da referida
instituição. Também como fora sugerido, os moradores levaram sacos com parte dos entulhos
provenientes das ações de demolição que então ocorriam na localidade.
Além disso, produziram um painel com fotos feitas por alguns moradores de situações
de demolição, que chamaria a atenção de quem passava naquele momento. Interessante
observar que, no centro havia uma figura, onde, de um lado, havia a representação da favela,
com suas casas muito coloridas e, de outro, um homem, vestido com o uniforme dos
funcionários responsáveis pela demolição, com uma marreta nas mãos, direcionada para as
casas. Acima, a frase: “Tabajara é o ´meu`lugar”, tendo o pronome possessivo “meu”
destacado entre aspas. Os moradores fizeram um apitaço e uma das músicas que entoavam
questionava o que anteriormente chamei de “desqualificação mora”: “somos brasileiros,
queremos atenção, prefeito só nos olha com discriminação”. Após alguns momentos, os
defensores públicos retornam para explicar que haviam protocolado a ação e que a
“mobilização deveria continuar”.
Entretanto, um fato faria com que a ação proposta pelo NUTH fosse apreciada mais
rapidamente. Alguns dias depois, defensores públicos voltariam ao judiciário e protocolariam
uma petição pedindo urgência na apreciação por parte do juízo. Isso se daria em função de um
acionamento, por parte dos moradores da Estradinha, dos defensores acerca de uma situação
que estava ocorrendo na localidade. De acordo com os moradores, estes seriam surpreendidos
com uma operação de demolição realizada pela subprefeitura da Zona Sul e da SMH. Nesta
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operação, agentes públicos tentariam demolir a casa de um morador, que não estava naquele
momento no local, apenas sua esposa, grávida de sete meses. Os referidos agentes bateram em
sua porta e, acompanhados de policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora instalada
no local, exigiram que ela retirasse todos os pertences do imóvel, pois iriam realizar a
demolição do mesmo. Contudo, não apresentariam nenhum documento justificando tal
iniciativa.
Na sequência, preocupada, iria, junto a sua filha mais velha, ao trabalho de seu
marido. Quando retornaram, encontrariam a casa arrombada. Neste período, os agentes da
subprefeitura, com o uso de um pé de cabra, forçariam a entrada no imóvel e começariam a
retirada dos pertences dos proprietários, mesmo que estes não estivessem ali. Alguns vizinhos
tentariam impedir, mas seria em vão: os agentes, após retirarem os móveis, começaram a
arrancar janelas e portas, além de fazerem um buraco em uma das paredes, como uma forma
de “descaracterizar” e impedir que fosse reocupado. Neste momento também, os porta-vozes
locais entrariam em contato com os defensores do NUTH. Dois deles iriam ao local e aquele
microconflito chegaria ao paroxismo. Os defensores tentariam argumentar acerca da
ilegalidade daquela ação da administração pública, mas os agentes insistiriam na necessidade
de demolir o imóvel. Como o debate não levaria a um acordo, os defensores públicos, então,
entrariam para o interior do imóvel para, assim, impedir sua demolição. Após um longo
período de tensão, os agentes públicos desistiriam de continuar com a destruição da
construção.
Neste momento, outras duas defensoras se dirigiram para o Tribunal de Justiça e lá
tentariam, junto ao juízo, que este apreciasse a ação que haviam protocolado há poucos dias.
Argumentariam que, caso o pedido não fosse deferido, outras ilegalidades como a que estava
ocorrendo teriam continuidade, pondo em risco a vida dos moradores. Após algum tempo, o
pedido seria acatado pelo juízo que, inicialmente, determinaria a suspensão imediata das
demolições daquele único imóvel fonte do microconflito, mas, logo depois, estenderia a
decisão para o conjunto da favela. Na decisão, os atos de demolição deveriam ser
interrompidos até que ocorresse a retirada dos entulhos do local, pois, caso não ocorresse, o
município seria multado em R$ 50 mil reais por dia.
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6.2

Desenvolvendo a trama movimentalista no contexto da intensificação dos conflitos

Neste período, apesar da mobilização em torno do caso da Estradinha ter desdobrado
em uma decisão judicial favorável aos moradores, fato este tratado como uma vitória, como
muitos chegariam a classificar a situação, a administração pública iniciaria outras remoções
em favelas da cidade. Desta vez, seriam incluídas ao rol daquelas que já estavam sendo
removidas em função da justificativa do risco, aquelas que estavam nos traçados das obras
viárias ou para equipamentos destinados aos megaeventos esportivos. Neste momento,
portanto, as ações de mobilização se diversificariam em outras áreas da cidade, em torno de
situações de remoção específica, envolvendo estes atores, individuais e coletivos, que já
atuavam nas outras situações de remoção já em curso, além da presença circunstancial de
outros coletivos que participariam em determinadas ocasiões. Destacaria aqui as seguintes
situações: dos moradores da favela Metrô-Mangueira, no bairro do Maracanã, que seria
removida em função de sua proximidade com o estádio do Maracanã, seu vizinho; das favelas
Vila Recreio II, Vila Harmonia, Restinga e Guaratiba, que seriam removidas em função do
alargamento da Avenida das Américas realizado para a construção da via Transoeste, na Zona
Oeste da cidade.
Tornar-se-ia impossível remontar a todas as situações que configurariam o contexto
neste momento. Neste sentido, destacarei, especialmente os bastidores, daquelas que se
constituíram em torno de determinadas estratégias de ação esboçadas, buscando trata-las
enquanto formas de adequação ao esforço dos diferentes atores envolvidos em tornar pública
a “injustiça” da remoção. Sem ser exaustivo, pontuarei outras situações de ação que se deram
a partir de meados de 2010 até antes do período que levaria à reconfiguração desta trama
movimentalista no ano seguinte. Apontarei, especialmente, o acionamento da participação do
Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia (CREA) e a assembleia pública na Câmara
dos Vereadores que não se realizaria, mas que culminaria em uma reunião com a SMH.
A possibilidade de incorporar o CREA às ações de mobilização constituídas neste
período já havia sido considerada em diversas ocasiões, principalmente a partir dos
integrantes do “coletivo técnico”. Ela poderia ser compreendida, neste contexto, como uma
das várias tentativas de mobilizar dispositivos sobre os quais se poderiam apoiar para
questionar o enquadramento da situação feito pela administração pública, bem como das
consequências deste, experimentadas pelos moradores de favelas em processo de remoção.
Para articular o uso deste dispositivo, os integrantes do “coletivo técnico” realizariam uma
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reunião com moradores destas favelas, que já participavam do Conselho Popular, além de
integrantes de outros grupos que até aquele momento participavam da trama movimentalista,
como a Pastoral de Favelas e a FIST.
O que gostaria de destacar, desta interação ocorrida nesta situação de reunião, seriam
os elementos definidos como os mais importantes para justificar o acionamento deste
dispositivo. Isso seria necessário na medida em que demonstraria o que se apresentaria, para
estes atores, como mais relevante a ser considerado na construção de sua denúncia pública.
Neste sentido, os argumentos utilizados especialmente pelos integrantes do “coletivo técnico”
apresentariam uma dimensão que deveria ser considerada: o “papel” do CREA, isto é, o que
este deveria fazer e não estava fazendo diante dos acontecimentos problematizados pelos
coletivos envolvidos nas mobilizações em torno do problema remoção.
Um dos integrantes do referido coletivo afirmaria que, do “ponto de vista técnico”,
haveria muitas ilegalidades ocorrendo nos procedimentos utilizados pela prefeitura para
remover, que levariam a falta de segurança tanto dos moradores, quanto dos próprios
trabalhadores envolvidos nestas ações de demolição. Apontaria que, diante disso e da
consideração de que haveria normas que deveriam ser seguidas em casos demolições como os
observados naquele período, o CREA teria a “obrigação de fazer uma visita” nas localidades
que estavam realizando denúncias de arbitrariedades. Esta exigência se daria a partir da
compreensão de que esta autarquia seria responsável pela fiscalização de obras pela cidade,
notadamente das questões referentes à segurança das mesmas. Entretanto, isto não estaria
ocorrendo nos casos das demolições realizadas pela prefeitura e, por isso, justificar-se-ia o seu
acionamento. Entretanto, na sequência de sua elaboração, ressaltaria o fato de que, mais do
que realizar uma fiscalização rotineira de obras, a importância de “usar” o CREA se daria em
dois níveis: por um lado, “trazer à público” as situações de remoções de favela; de outro,
“demonstrar ao meio técnico como a prefeitura está atuando”. Portanto, mais do que uma
exigência “técnica”, o encontro com os dirigentes do CREA seria uma “atitude política de
chamar a atenção”.
Após esta exposição sobre quais seriam os objetivos gerais do encontro, a discussão,
especialmente entre os próprios integrantes do “coletivo técnico” (os demais apenas seriam
expectadores neste momento), dar-se-ia em torno de como se realizaria a reunião. Em um
nível, dever-se-ia exigir uma “posição” do CREA frente às remoções de favelas que estavam
ocorrendo, sustentando isso através do fato de que, desde as chuvas, a instituição não teria
produzido nenhum documento acerca dos procedimentos utilizados pela administração
pública. Em outro, de que este encontro deveria ter “consequências concretas do ponto de
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vista burocrático”, além de produzir uma “agenda de soluções”. E aqui é que se constituiria
uma rápida indefinição, superada na sequencia posterior desta cena, acerca de como este
encontro poderia produzir resultados “concretos”.
Isto se daria, pois uma das integrantes do coletivo afirmaria que seria necessário
chamar as favelas que estavam “enfrentando a questão das demolições” naquele período.
Surgiriam, nesta discussão, os nomes da Vila das Torres e da Estradinha-Tabajaras. Outros
integrantes afirmariam que, embora a reunião devesse ser aproveitada para “apresentar as
demandas”, ela deveria ser para “apresentar estas demandas coletivamente”, isto é, dever-seia considerar a discussão da “situação geral das comunidades”, pois, apenas desta forma, o
presidente do CREA “sentiria a força das comunidades”.
Algumas semanas depois seria realizado o encontro com o presidente do CREA, na
sede desta instituição. Após esperarem pouco mais de uma hora, os moradores de favelas,
integrantes do “coletivo técnico”, da Pastoral de Favelas e do Conselho Popular, além de um
representante do jornal Fazendo Media, seriam recebidos pelo presidente. Quem iniciaria as
apresentações, que ocorrem em uma sala de reuniões da instituição, em torno de uma grande
mesa, seria um dos integrantes do coletivo técnico. Tal como havia sido discutido na reunião
preparatória, ele partiria de uma análise do contexto como forma de situar os motivos pelos
quais todos os presentes ali estavam. Ressaltaria que faria parte de um “grupo de apoio” às
favelas contra a “política de remoção da prefeitura”. Destacaria também, logo no início, quais
eram as inscrições de cada um dos presentes, apontando que fariam parte do Conselho
Popular que “se reúnem na Pastoral de Favelas”, tal como seria feito por outros militantes
neste período para se referir a articulação entre estes dois coletivos. Questionaria os laudos
produzidos pela Geo-Rio no contexto imediatamente após as chuvas de abril, que foram
usados para legitimar as remoções que seriam realizadas.
Em seguida, na sequência de sua elaboração, afirmaria que haveria profissionais como
arquitetos, engenheiros e geólogos nestes processos de remoção e que, por isso, fora
solicitado o encontro com o CREA. Isto é, tal contato fora realizado em função da observação
de que, nestes processos de remoção acompanhados por ele e pelos integrantes dos coletivos
presentes e que estavam sendo criticados por “desrespeitaram a lei orgânica, entre outras”,
haveria a presença de profissionais cujo órgão responsável tanto pelo registro quanto pela
fiscalização da atividade seria justamente o CREA. Neste sentido, apontaria que um dos
objetivos dos presentes seria, então, solicitar que o CREA realizasse visitas em algumas
localidades, destacando os casos da Vila das Torres e da Estradinha, onde os trabalhos de
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demolição estavam mais adiantados e se configuravam as situações relatadas de violações que
este tipo de profissional estaria cometendo.
Após isso, alguns dos moradores, porta-vozes locais, falariam sobre as situações da
localidade em que moravam. Destas intervenções, gostaria de destacar a fala de um morador
da Estradinha, único a enfatizar a questão a partir da qual havia sido articulado o acionamento
do CREA: a articulação entre os procedimentos utilizados pela administração pública, e suas
consequências na vida local, e a ação de determinados profissionais, que não estariam
respeitando determinadas normas legais na condução destes processos. Este morador
apontaria que, logo após o início da “negociação”, como ele define o processo de remoção dos
moradores daquela localidade, as demolições teriam inicio. Entretanto, estas, segundo
afirmaria naquela ocasião, não contariam com “placa de obras, nome do engenheiro
responsável”, ressaltando alguns casos de acidentes que ocorreram em função da “falta de
segurança” dos agentes públicos envolvidos nestes procedimentos. Neste momento, o
presidente do CREA apenas observa as falas. Às vezes, folheava algumas folhas e anotava
alguma coisa em um bloco, o que parecia demonstrar que estava tentando se organizar para
intervir posteriormente.
Após algumas falas dos mesmos moradores presentes, o presidente da instituição
tomaria a palavra. Seria possível apontar três momentos distintos em sua intervenção: no
início, tentaria situar a ação do CREA neste contexto, demonstrando quais seriam as
atividades principais do órgão; logo após, enfatizaria o fato de aquilo que lhe era descrito não
seria desconhecido e que o CREA estaria “participando deste debate” desde o início; em
seguida buscaria apresentar uma justificativa mais local para como os moradores têm sido
tratados; por fim, apontaria formas através das quais a instituição “poderia ajudar”.
No primeiro momento, ele afirmaria que o “CREA tem procurado fazer o que está ao
seu alcance”, apontando que a instituição, que seria uma autarquia, teria limitações em suas
ações, apesar de sua preocupação e compromisso pessoal com “as questões do nosso povo”.
Ressaltaria o fato de que a função do órgão seria fiscalizar o exercício profissional de
arquitetos e engenheiros, buscando saber se “estão trabalhando direito”, além de acompanhar
as obras em curso na cidade, “para saber se estão ocorrendo corretamente”. Na sequencia,
após estas considerações, ele as articularia com o segundo tópico destacado acima: “apesar
das limitações”, a instituição estaria atuando, como, por exemplo, fora o caso do Morro do
Bumba, em Niterói, que também seria removida pela prefeitura daquela cidade. Buscando
demonstrar que também estariam ajustados à situação, afirmaria que “entraram no debate do
Rio”, argumentado que, logo após as declarações das autoridades públicas defendendo
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remoções de favelas pela cidade, as considerariam como “horripilantes” e tentariam contrapôlas de alguma forma. Para tanto, teriam escrito artigos, participado de entrevistas em rádios e
programas de TV, destacando um deles da TV Bandeirantes.
Após isso, sem criticar abertamente a ação da Secretaria Municipal de Habitação, uma
das instituições mais criticadas pelos coletivos ali presentes, afirmaria que o secretario
anterior, que havia saída da SMH para se candidatar a deputado federal pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), teria montado uma equipe em que constavam “técnicos preocupados”
com os temas abordados neste encontro e que “brigavam” dentro da secretaria para defender o
ponto de vista dos que estavam lhes criticando. Segundo ele, o problema teria se originado da
saída deste secretário, pois, a partir daí, ter-se-ia modificado a “maneira de lidar com as
comunidades”. A partir deste momento, portanto, os técnicos, assim como as demais
instâncias da prefeitura, ficariam “submissos a uma voz de comando” que determinava a
realização de remoções de favelas.
Na sequência, repetiria novamente a questão de que a instituição teria limitações em
sua esfera de ação, mas que tentaria fazer algo parecido com o que teriam feito no caso das
favelas de Niterói, isto é, articular um encontro com secretários de governo e o prefeito. Ao
final de sua longa exposição, entretanto, após mais uma vez relatar o que seriam possíveis
dificuldades, afirmaria que iria solicitar aos fiscais do CREA para realizar diligências nos
locais apontados pelos integrantes do “coletivo técnico” e os moradores, pois, segundo ele,
isso “seria uma das atribuições” da instituição. Os presentes passariam, então, a discutir quais
as favelas que receberiam inicialmente estas visitas. Neste momento, o presidente
interromperia apontando, mais uma vez, a questão das “limitações”, ressaltando que a visita
não seria uma “garantia” última, além do fato de que os fiscais não teriam o poder de
interromper o trabalho dos agentes da prefeitura, mas apenas fazer a pergunta sobre os
elementos da obra e observar se esta respeita as normas para condução de processos de
demolição como esses.

6.3

Do acirramento dos conflitos à reconfiguração da trama movimentalista

Como venho demonstrando até aqui, a trama movimentalista constituída em torno dos
processos de remoção de favelas em curso no período aqui analisado se configurava a partir,
fundamentalmente (mas não exclusivamente), da articulação entre três grupos distintos: a
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Pastoral de Favelas, o Conselho Popular e o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria
Pública.
Acompanhei inúmeros desdobramentos das diversas ações que foram realizadas neste
momento, notadamente a partir das chuvas de abril de 2010, quando esta trama se armaria e se
ampliaria. Apesar da avaliação daqueles atores envolvidos, e que já possuíam uma trajetória
militante anterior, forjada em outras mobilizações, de que haveria certo arrefecimento da
“luta”, à medida que novas situações de remoção se iniciavam ou mesmo determinadas ações
eram sugeridas, estes diferentes atores se reagrupavam para leva-las adiante.
Isto aconteceria em diversas ocasiões ainda no ano de 2010, o que não será possível
retomar em detalhes nas próximas páginas. Gostaria apenas de pontuar algumas delas para
situar o leitor nas complexas interações que se observariam neste período, mas principalmente
tomando como ponto de partida as ações das pessoas envolvidas em algum dos grupos
supracitados (e, claro, de outros que também participaram/participavam de algumas das ações
propostas).
Seria importante destacar que, apesar da interrupção das demolições nas favelas da
Estradinha e Parque Colúmbia, em outras localidades estas teriam continuidade e
aumentariam em intensidade, como será o caso do Metrô-Mangueira e da Vila das Torres,
além das favelas situadas no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Em função disto, muitos dos
moradores destas localidades e de militantes dos coletivos envolvidos continuariam a busca
por informações nas instituições públicas ligadas à administração municipal. Neste sentido,
em setembro daquele ano, por exemplo, conseguiriam uma reunião com o secretário de
habitação, visto como uma das autoridades diretamente associada aos processos de remoção.
Esta reunião fora obtida como resultado não esperado de outra ação. Poucas semanas antes,
integrantes do Conselho Popular e de algumas favelas tomariam conhecimento, a partir da
assessoria parlamentar de um vereador do PSOL, de que seria realizada uma audiência
pública na casa para discutir os impactos das obras para as vias expressas que estavam em
construção na cidade para prepará-la para os Jogos Olímpicos. E uma audiência para a qual
não teriam sido convidados.
Estes moradores e militantes, então, decidiram que deveriam “ir em peso” para esta
audiência e levar suas demandas às autoridades públicas que lá estariam, segundo
imaginavam. Entretanto, apesar de uma considerável mobilização, que fez lotar as galerias da
Câmara, logo no início, o vereador que havia agendado a audiência, do partido Democratas
(DEM), anunciaria que a mesma estaria suspensa, pois a “prefeitura” não havia encaminhado
ninguém. A partir daí um impasse se instaurou. Os presentes, aparentemente consternados
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com o que consideravam um “abuso” por parte da prefeitura, decidiram “ocupar” o espaço e
comunicaram que apenas esvaziaram a Câmara quando tivessem uma resposta da prefeitura e,
principalmente, que esta os recebesse. O vereador responsável pela audiência, um colega seu
de partido e assessores deste último tentariam, em vão, contornar a situação afirmando que
não seria possível realizar mais nada naquele dia. Como o impasse continuava, chamaram o
presidente da casa para intervir. Este, após algum tempo, apareceria e solicitaria que os
presentes se retirassem e que, se assim o fizessem, conseguiria marcar um encontro com
agentes da prefeitura. Entretanto, os moradores, a partir dos porta-vozes que conduziam as
negociações, afirmavam que apenas sairiam dali com uma data definida para tal encontro.
Após algumas horas, o presidente da casa retornaria e comunicaria que havia conseguido
marcar uma reunião com o secretário de habitação para a próxima semana.
Esta se realizaria no dia combinado, embora não no horário, já que os que
participariam tiveram que esperar quase duas horas para serem recebidos. Não é minha
intenção aqui expor os conteúdos desta reunião que, aliás, já realizei em outros momentos.
Gostaria apenas de registrar que a oportunidade vislumbrada por muitos em levar suas
demandas particulares a uma das autoridades tratadas como responsável pelo o que estavam
vivenciando não expressaria, imediatamente após, uma mudança significativa nas situações de
remoção em curso nas favelas que representavam, pois estes processos teriam continuidade
apesar das denúncias realizadas.
Em função deste fato, outras formas de mobilização começariam a ser observadas, já
que os atores envolvidos na elaboração das denúncias dos processos de remoção, seja através
de um contato direto com as autoridades municipais envolvidas, seja através dos pedidos de
informação via NUTH, não obtinham a resposta esperada aos seus anseios.
Entre estas formas, surgiria a visita da Anistia Internacional algum tempo depois.
Integrantes desta instituição, que naquele período ainda não possuía sede no Brasil, entrariam
em contato tanto com integrantes da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência,
quanto com defensores públicos do NUTH. Eles já atuavam denunciando casos de violação de
direitos humanos no Brasil, especialmente em torno da questão da “violência estatal”. Tanto a
Rede quanto o NUTH acabariam fazendo a mediação para a vinda e realização da visita destes
integrantes da Anistia Internacional ao Brasil naquele período. Importante notar também o
fato de que o acionamento de uma organização internacional já fazia parte do esforço em
tornar público a situação das localidades em processo de remoção no Rio de Janeiro e alguns
meses depois envolveriam outras instituições, além do crescimento vertiginoso de matérias
em telejornais, jornais impressos, revistas e internet em diversos país sobre o que estes atores
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classificavam de “violação ao direito a moradia” fazendo com que, inclusive, alguns
militantes afirmassem que “isto (as remoções) tem sido mais divulgado no exterior do que
aqui no Brasil. Aqui ninguém se interessa”.
Após uma discussão em que se definiriam as localidades que seriam visitadas e em
que ordem, as visitas ocorreriam logo em seguida. Estas visitas teriam a seguinte estrutura:
além dos próprios moradores e dos integrantes da Anistia, havia a participação de defensores
públicos, de integrantes do Conselho Popular, da Pastoral de Favelas, do “coletivo técnico” e
de outras organizações que eventualmente participavam das mobilizações em torno da questão
da remoção. Os representantes da Anistia conversavam e tomavam nota do que lhes falavam
os moradores e os demais integrantes daquelas “comitivas”, além de registrarem tudo isso em
vídeos. Tinham a intenção de produzir um relatório a ser divulgado posteriormente, onde
constariam estas denúncias construídas a partir das situações de remoção. Entretanto, desta
vez, esta visita acabaria não produzindo um relatório sobre a situação das remoções de favelas
no Rio de Janeiro, o que apenas seria realizado dois anos depois, em 2013.
O principal resultado prático da visita da Anistia Internacional neste período às favelas
sob intervenção estatal fora a realização de uma “ação urgente”, uma forma de ação muito
utilizada pela organização para chamar a atenção para um caso considerado de “violação de
direitos humanos”. Esta ação consistia na divulgação da situação internacionalmente, além da
produção de uma carta que deveria ser encaminhada a cada autoridade nacional que pudesse
estar envolvida no caso, solicitando que ela interviesse para resolver o problema.
As semanas subsequentes seriam configuradas por diversos conflitos em várias favelas
da cidade. Seria possível entrever mais alguns dos eixos e nós da trama movimentalista que se
constituíra até então, especialmente a partir da tentativa de remoção da favela Vila Taboinha,
no bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste e das favelas Vila Harmonia, Vila Recreio II e
Restinga, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. Inúmeras disputas
se constituíram em torno destes casos, envolvendo os coletivos já mencionados, bem como
outros que se aglutinavam circunstancialmente em cada caso, incluindo aí aquelas associadas
à chamada “imprensa alternativa”, que ajudariam na divulgação destas situações, mesmo que
a circulação fosse limitada. Não retomarei em detalhe cada uma destas disputas. Gostaria
apenas de pontuar que elas, ao passo que expressavam uma intensificação dos processos de
remoção levados a cabo pela administração municipal, apontaram novamente para como se
articulava a trama que venho buscando descrever até este momento.
Isto se daria, pois, em todos estes casos, com algumas variações relacionadas às
especificidades de cada situação, o que se verificava seria o seguinte: os porta-vozes destas
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localidades ou mesmo militantes de um dos coletivos envolvidos, como o Conselho Popular,
convocavam para “enfrentar” a tentativa de remoção da remoção. Notadamente no caso da
Vila Taboinha, conseguiu-se mobilizar uma miríade de atores para o “enfrentamento” que,
neste caso, envolveu um momento de “despejo imediato”, haja vista que uma decisão judicial
havia definido a desocupação do local ocupada pelos moradores daquela localidade.
Moradores de outras favelas, integrantes do Conselho Popular, do Movimento União Popular,
do Conselho Comunitário do Alto da Boa Vista, da Rede de Comunidades e Movimentos
contra a Violência, da Pastoral de Favelas, do Jornal a Nova Democracia, Fazendo Media, de
mandatos parlamentares da Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa, a chamada
“grande imprensa”, defensores públicos, além daqueles que, à distância, tentavam negociar
uma “saída” para a situação tensa provocada pelo anuncio de “despejo imediato” e pela
presença no local da polícia militar.
A conjuntura imediatamente posterior sofreria uma modificação considerável, levando
a reconfiguração desta trama movimentalista. O elemento responsável por esta alteração seria
a eleição de um novo Defensor Geral para a Defensoria Pública. Isto ocorreria em janeiro de
2011 e significaria um ponto de inflexão importante na conformação desta trama. Isto
ocorreria em função do fato deste novo Defensor Geral apresentar uma posição contrária a
forma como vinha atuando o Núcleo de Terras e Habitação, atuação essa que sofria pouca ou
quase nenhuma gerência do mandatário anterior da Defensoria, que até chegaria a estimular
sua atuação com a designação de novos defensores para o referido núcleo durante a sua
gestão.
Este fato se tornaria importante na medida em que, tal como venho discutido desde o
início, uma das dimensões mais importantes na conformação da trama movimentalista que
tentou tematizar e tornar público o “problema remoção”, ou seja, o NUTH acabaria sofrendo,
neste momento, uma intervenção que alteraria significativamente sua posição na construção
da denúncia pública, não tanto pelo papel de agente jurídico capaz de acionar o sistema de
justiça, mas como ator ao mesmo tempo jurídico-político que atuava em conjunto com os
demais na elaboração da crítica e na formulação da denúncia pública em diversas esferas,
como era o caso dos defensores públicos que atuavam neste momento. Estes últimos atuariam,
quase sempre como um dos principais atores, em diversas discussões públicas sobre a questão
das remoções na cidade, seja em fóruns no interior da própria Defensoria Pública, em debates
em universidades e meios de comunicação, além de espaços como audiências públicas de
instituições como Câmara Federal, Municipal, Assembleia Legislativa, Ministério Público
Estadual e Federal e em diversas outros espaços e arenas possíveis. Atuavam,
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fundamentalmente, como interlocutores entre moradores e agentes públicos, seja nos
momentos mais críticos representados pelas situações imediatas de remoção, seja na “mesa de
negociação” com as autoridades públicas que seriam percebidas como aquelas que deveriam
dar alguma resposta às demandas dos moradores que se recusavam a ser removidos.
Mas seria justamente esta proximidade com os “assistidos”, termo comumente
utilizado por estes defensores e seus estagiários para se referirem aos moradores das favelas
que atendiam, que se tornaria o ponto central da controvérsia que levaria, posteriormente, a
saída deste grupo, bem como expressando a reconfiguração da trama movimentalista que se
havia constituída até aquele momento. Este fato torna ainda mais significativa esta
reconfiguração na medida em que ela tomaria boa parte dos debates que se desenvolviam nas
reuniões do Conselho Popular realizadas no espaço da Pastoral de Favelas, bem como em
outras circunstâncias mais informais ou mesmo publicamente. As ações de demolição levadas
adiante pela prefeitura e as mobilizações que continuariam a ocorrer em torno de alguns
casos, como seria o que aconteceria em relação à localidade conhecida como Largo do
Campinho, na Zona Norte da cidade, as atenções também passariam a ser divididas com esta
mudança que estava ocorrendo no NUTH, vista pelos integrantes do Conselho Popular e
outros militantes como uma “intervenção” que apenas “favorecia” as ações da prefeitura na
cidade.
Antes de especificar como ocorreu esta reconfiguração, caberia mencionar o fato de
que estou entendendo esta nova situação não como “acabando” com a ação coletiva que até
então se constituía em torno da remoção de favelas. Ao contrário, estou buscando demonstrar
que este fato – a eleição de um novo defensor geral – significou uma importante inflexão
neste quadro, que levaria a um rearranjo nas modalidades de mobilização que se verificaria
posteriormente, não mais se efetivando necessariamente a partir do tripé Conselho Popular –
Pastoral de Favelas – NUTH, o que não significa afirmar que estes atores coletivos deixariam
de participar, mas somente que esta participação se daria a partir de outras formas de
engajamento na situação.
Retomando a discussão acerca do conteúdo desta transformação conjuntural, logo após
a posse do novo defensor geral, integrantes do Conselho Popular e da Pastoral de Favelas
solicitaram uma reunião com o gestor, já que uma discussão anterior apontara para possíveis
mudanças na forma de atuação do NUTH e isto deveria ser debatido com o novo responsável
pela Defensoria Pública no Rio de Janeiro. Um grupo fora escolhido para marcar a reunião.
Finalmente, alguns dias depois, esta ocorreria, na sede da instituição. Antes de iniciar, os
presentes esperariam durante algum tempo numa espécie de antessala. Assim que chegaram, a
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secretaria perguntaria se as “cinco pessoas” que participariam já estavam ali, apesar de haver
mais presentes. Este havia sido um debate ocorrido anteriormente entre os presentes, já que a
assessoria do Defensor Geral havia delimitado o número de participantes. Entretanto, isto não
seria considerado pelos militantes que participariam, pois fora decidido entre eles que
deveriam compor aquele encontro todos os que, de alguma forma, estivessem envolvidos com
a “luta” contra a remoção, seja os diretamente afetados por esta ou não. A secretária, então,
em tom de aviso, afirmaria: “que isso não ocorra novamente”, sendo sumariamente ignorado
pelos presentes acerca do alerta.
Finalmente os presentes entrariam na sala do defensor geral. Era uma sala suntuosa e
bem equipada. O defensor estava em pé na porta e cumprimentava a todos que passavam,
pedindo para que todos se sentassem em sofás que situavam pouco a frente de sua mesa de
trabalho. Parecia querer criar um ambiente mais informal a conversa.
Após todos se acomodarem, ele aponta que gostaria de ouvir os presentes, embora ele
mesmo inicia a reunião, falando por um longo período, assim como faria várias vezes ao
longo daquela interação. Afirmaria que havia assumido aquele cargo após um “pleito duro” e
que rompera com alguns tabus, na medida em que, segundo ele, teria sido o primeiro defensor
geral vindo da Associação de Defensores e também pelo fato de ser negro. Depois desta
exposição, ele pergunta que gostaria de começar a falar. A integrante da Pastoral de Favelas,
assim como havia sido definido, iniciaria a reunião. Primeiramente, ela elogiaria a eleição
dele, como uma forma de buscar uma adequação à situação, já que uma dos elementos
apontados na preparação para aquela reunião havia sido o fato de não o “atacar diretamente”.
Logo em seguida, ela ressaltaria o trabalho feito pelo NUTH e a importância que ele
tinha para a “luta das comunidades contra a remoção”. O defensor em questão tentaria, em
diversos momentos, a partir de determinadas passagens de sua trajetória particular de vida,
aproximar todos os presentes, buscando uma estratégia situacional que consistia em
demonstrar que ele também “entendia o lado deles”. Neste sentido, comprometer-se-ia em
levar em consideração as demandas levantadas pelos presentes acerca do trabalho dos
defensores públicos que atuavam no NUTH naquela época. Ele afirmava que o “trabalho do
NUTH vai continuar”, sem, contudo, apontar que isto significaria a manutenção dos
defensores que atuavam naquele momento. Uma das afirmações que havia deixado claro a
nova posição do defensor público na percepção dos presentes fora sua avaliação da
participação de defensores públicos em situações de críticas de remoção. Ele citaria, por
exemplo, um dos casos que analisei anteriormente, quando um defensor entraria em um
imóvel para impedir sua demolição. Ele ressaltaria o fato de que não admitiria mais este tipo
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de atitude, bem como não aceitaria “colocar seus defensores em risco”, referindo-se a ida
deles às favelas à noite, por exemplo, o que seria rapidamente rechaçado pelos presentes a
partir da afirmação de que os “defensores públicos são respeitados nas comunidades e nada
vai acontecer”.
Apesar deste encontro e das promessas do novo defensor público geral, a percepção
generalizada entre os moradores das favelas em processo de remoção e os militantes dos
coletivos envolvidos na elaboração da denúncia pública seria a de que o trabalho do NUTH
“estava mudando” e “já não era mais o mesmo”, não tanto pelos defensores públicos que lá
estavam, afinal, estes eram “aliados”, mas pela intervenção que o seu trabalho sofria naquele
momento. Esta situação passaria a compor parte das discussões que se travavam nas reuniões
do Conselho Popular e em outros espaços, orientando a atenção dos envolvidos nestes
processos de maneira significativa. Além de terem de lidar com as ações de erradicação
levadas a cabo pela administração pública municipal, que se havia avolumado naquele
período, como já afirmado, agora também teriam de observar que estratégias seriam as mais
viáveis para contornar este novo problema circustancial.
Um fato levaria essa situação ao paroxismo: a possibilidade da visita do prefeito à
Defensoria Pública. Logo após tomar posse, o novo defensor geral havia feito uma visita ao
prefeito para discutir especialmente as questões relacionadas as ações judiciais e ao trabalho
de defensores públicos nos inúmeros conflitos que se originaram em função das ações de
erradicação. O defensor geral alegaria, em outro momento, que a visita também se
configurava como algo formal do cargo, já que, ele, como chefe de uma instituição como a
Defensoria Pública, deveria conversar com as demais autoridades do estado. Entretanto, este
movimento seria percebido pelos moradores de favelas e os movimentos sociais como a
indicação de que algo, de fato, havia se alterado e que alguma coisa precisaria ser feita. Esta
avaliação se daria no bojo de uma interpretação dos elementos presentes naquele contexto,
traduzido por estes atores como pouco favorável às denúncias de “violação de direitos” que
estariam ocorrendo nos processos de remoção. Segundo esta avaliação, boa parte das
instituições públicas não seria favorável às suas demandas e a única que até aquele momento
respondia aos seus anseios seria justamente a Defensoria Pública. Sendo assim, como poderia,
agora, o representante máximo desta instituição, responsável por defender os interesses
daquelas pessoas que estavam “sofrendo as ações da prefeitura” se aproximar do responsável
por este “sofrimento”? Isso passaria a ser considerado algo inaceitável e, mais uma vez, algo
precisaria ser feito.
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O estopim deste novo conflito conjuntural seria o convite que o então novo defensor
geral faria ao prefeito para que este fosse à defensoria pública conversar com os defensores.
Esta notícia seria divulgada nos informativos internos da instituição e logo chegaria ao
conhecimento dos grupos envolvidos na construção da denúncia pública. Em reuniões e
conversar informais, seus porta-vozes propuseram a realização de uma manifestação na sede
da Defensoria Pública no dia da referida visita. Para tanto, convocaram os moradores de
favelas das áreas sob intervenção da prefeitura e outros movimentos sociais e dos meios de
comunicação, alternativos e da grande imprensa, para participarem deste ato público.
No dia marcado, compareceram aproximadamente 100 pessoas, que conseguiram
chamar a atenção dos que passavam nas proximidades e, principalmente, do defensor geral.
Saberia, ao longo da manifestação, sem identificar claramente a fonte, que o prefeito, em
função da manifestação, havia desistido de comparecer naquele dia, o que seria comemorado
pelos presentes, embora um novo foco de conflito havia sido constituído com o responsável
principal da Defensoria Pública, que demonstraria sua discordância em relação aquela atitude.
Entretanto, interessante observar que, em encontros posteriores com os representantes do
Conselho Popular (ou mesmo indiretamente, através dos defensores públicos do NUTH), ele
reafirmaria seu desacordo com o ato público, mas não o imputaria a estes militantes,
ressaltando o fato que sua realização teria sido algo imaginado pelos defensores do núcleo
agora sob intervenção. Para ele, a manifestação teria sido uma resposta destes defensores a
“nova política” que ele pretendia impor à instituição, uma “resistência” daqueles que
discordavam. Neste sentido, ignoraria a capacidade daquelas pessoas em elaborar uma crítica
e torna-la pública, já que preferiu associar aquela atividade a uma disputa interna à instituição
da qual era o chefe.
Dois outros fatos reforçariam a percepção das mudanças que já se anunciavam.
Primeiro, algum tempo depois da realização desta manifestação, a então coordenadora do
NUTH seria exonerada, atitude essa justificada pelo defensor público geral a partir do
argumento de que ela não “concordava com suas ideias” para a defensoria. A segunda seria a
criação de um Comitê de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de
2016, que seria composto por defensores públicos de vários núcleos diferentes, todos sob
supervisão do defensor geral. Este última ato seria visto como uma tentativa de limitar o
trabalho do NUTH, haja vista que este último atuava em praticamente todos os conflitos que
envolviam as obras preparatórias para os megaeventos esportivos e que impactavam inúmeras
favelas na cidade.
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Apesar disso, em debates no Conselho Popular sobre qual estratégia de ação seria a
ideal diante desta nova situação, a via que sobressairia seria aquele que evitaria a
“confrontação direta” com o defensor público geral. Naquele momento, havia duas propostas
diferentes: de um lado, aqueles que defendiam uma via de negociação com o defensor público
geral. De outro, aqueles que apostavam que apenas a “confrontação” faria ele recuar nas
mudanças que estava realizando no NUTH. A primeira acabaria prevalecendo, o que levou a
constituição de reuniões regulares com o defensor público geral, cujo objetivo principal, para
os porta-vozes dos coletivos envolvidos, seria criar um espaço para cobrá-lo frequentemente
caso o trabalho do núcleo não estivesse sendo realizado. Entretanto, como se observaria na
sequência, a regularidade de tais encontros não alterariam as transformações que estavam
ocorrendo no núcleo.
Nas reuniões do Conselho Popular ou em conversas informais, os defensores públicos
que ainda estavam no NUTH reclamavam constantemente que “não conseguiam fazer o
trabalho”, afirmando que boa parte do tempo “eram obrigados” a discutir sua situação interna,
em reuniões “intermináveis” com o defensor geral. De fato, embora tentassem manter a rotina
que haviam estabelecido desde pelo menos o início de 2010, isto é, receberem com frequência
os moradores, atende-los por telefone, ir à assembleias nas localidades ou mesmo estarem
presentes em situações críticas de despejo iminente, estas atividades sofreriam uma redução.
Além disso, outras ações foram tomadas pela administração central da Defensoria Pública e
que passariam a ser interpretadas como tentativas de “esvaziar” o trabalho do núcleo, como
reduzir o número de estagiários e determinar que todas as ações do NUTH fossem remetidas
ao defensor geral, além de o novo coordenador não ter sido definido a partir dos defensores
que compunham o núcleo, mas colocado pela chefia da instituição. Um dos últimos atos desta
situação seria o impedimento da entrada de estagiários e defensores públicos nas salas em que
trabalhavam. Os estagiários buscaram informações e contataram a coordenadora do prédio
onde se encontravam instaladas diversos núcleos da Defensoria Pública. Sem maiores
explicações, segundo os próprios estagiários, eles seriam acusados de “insubordinação” e, por
determinação do defensor geral, seriam demitidos. Os estagiários, então, tentariam entrar na
sala, mas seriam impedidos por seguranças, criando uma nova situação tensa, que seria
debelada apenas muito tempo depois após a intervenção dos defensores públicos.
No dia seguinte a este acontecimento, os defensores públicos do referido núcleo
publicariam uma carta aberta aos moradores de favelas e movimentos sociais informando que
haviam decidido deixar o NUTH, justificando tal decisão a partir do fato de que não
concordavam com as novas diretrizes da administração central da Defensoria Pública, que,
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segundo eles, não aceitava a relação e aproximação dos defensores com movimentos sociais.
Nesta carta, os defensores destacariam o volume de trabalho que tiveram no período que
estiveram à frente do núcleo e, principalmente, o que chamaram de “parcerias” com inúmeros
coletivos e outras instituições públicas.
Após esta situação, o trabalho do NUTH sofreria uma significativa alteração. A
relação, muitas vezes pessoal, estabelecida entre os moradores de favelas e os defensores
públicos se tornaria mais problemáticas, na medida em que os noves integrantes do Núcleo
não terem, por um lado, o tempo de relação que os anteriores haviam estabelecido e, por
outro, o tipo de envolvimento político que possuíam para além da questão jurídica, como
assim afirmavam os que compunham a formação anterior. A percepção que se passaria a ter
da atuação desta nova composição, especialmente a partir de sua atuação em determinadas
situações, como fora o caso do Largo do Campinho, da Rua Domingues Lopes e do Parque
Colúmbia, seria, pelo menos durante certo período (ao longo de 2011), negativa. Isto é, a ação
dos defensores públicos que agora faziam parte do “novo NUTH” não seria interpretada como
adequada às concepções que moradores de favelas e movimentos sociais envolvidos na luta
contra a remoção formulavam para o tipo de trabalho que deveria ter o núcleo. Duas questões
que demonstraram rapidamente esta alteração seriam aquelas relacionadas ao trato dispensado
pelos antigos defensores às demandas dos moradores de favelas em situação de remoção: por
um lado, o atendimento “a qualquer hora”, seja na sede do Núcleo, seja por telefone ou ainda
pessoalmente. Diferentemente do que ocorria anteriormente, e segundo diversos relatos feitos
por moradores há muito acostumados com a relação com esta instituição estatal, desta vez não
seria “tão fácil” conseguir uma informação direto com o defensor quando se ligava para o
Núcleo, costume construído ao longo de muito tempo com a equipe anterior, que, como
afirmavam seus integrantes, sempre que podiam “atendiam na hora os moradores”.
A outra dimensão disso, sempre reclamada nos encontros com o Defensor Geral, eram
as visitas às favelas, que também se tornariam escassas por um tempo, além daquela atuação
numa situação imediata de conflito entre moradores e agentes da administração pública. Com
o tempo, através das reclamações, isto se alteraria em parte. O novo coordenador do NUTH
passaria a designar a participação dos defensores em algumas ocasiões que os moradores
exigiam, mas era perceptível a alteração na forma como esta relação agora se dava,
especialmente se levarmos em conta as expectativas dos moradores quanto ao que achavam
que esta relação deveria ser.
Apesar desta mudança significativa na construção da mobilização, esta continuaria a
ocorrer, inclusive com a presença destes três atores coletivos principais: o Conselho Popular,
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o NUTH e a Pastoral. Entretanto, não mais a partir da forma de articulação que lograram
constituir até meados de 2011 e o tipo de atuação que tiveram em diversas situações de
remoção. Neste período, por exemplo, surgiriam outros coletivos que passariam a tematizar a
questão da remoção, embora não necessariamente formados por moradores de favelas. É o
caso, por exemplo, do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas, que se estruturaria a partir de
meados daquele ano e, entre vários temas discutidos em torno da realização dos megaeventos
esportivos, estaria a questão da remoção126. Paralelamente, ocorreriam diversas tentativas de
rearticulação anterior dos três coletivos até então considerados, a partir da sugestão e
realização de diversas atividades.

_______________________________________________
126

Não há espaço nesta tese para discutir a atuação deste coletivo, o que será feito em uma futura oportunidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho busquei demonstrar como vem se efetivando a reconfiguração
do “problema favela” a partir da constituição do que denominei de “repertório da remoção”.
Este seria composto a partir da mobilização do termo remoção em momentos distintos na
atual conjuntura na cidade do Rio de Janeiro.
A partir da explicitação do que dizem e realizam os diversos atores, individuais e
coletivos, ao fazerem emergir o termo “remoção” atualmente no debate sobre as favelas e seus
moradores, seria possível entrever a realização de um duplo movimento: de um lado, criticam
um dos repertórios construídos sobre as favelas, especialmente aquele veiculado através da
ideia de urbanização. De outro lado, remontam a outros períodos (notadamente às décadas de
1960 e 1970) em que tal prática era traduzida numa chave positiva pelo quadro de referência
dominante, reincorporando-a a partir de outros parâmetros e justificando-a com novos
argumentos.
A partir da descrição de três elementos que me parecem fundamentais para o
entendimento desta transformação (as questões da “desordem urbana”, do “risco” e do
“legado”), busquei explicitar que esta inflexão recente no interior do “problema favela” vem
implicando na constituição de um quadro de referência moral que permitiu a reincorporação
da remoção como uma forma específica do Estado atuar nas favelas.
As práticas remocionistas se caracterizam pela forma como se constitui a relação entre
o Estado e suas margens, isto é, como o primeiro conduz, através de reinvenções rotineiras,
mecanismos que lidam com as segundas de maneira que ultrapassa uma simples constatação
de descumprimento da lei. Neste sentido, a remoção de favelas (bem como outras práticas
estatais nas margens) se situa para além da lei, no sentido muito estrito de que os agentes
públicos, em suas formas de agir, operam num limite muito tênue entre o que diz a lei e o
extralegal, entre a apelação às formas legais e a ações claramente extralegais. Esta relação
entre Estado e margens, especialmente em formações sociais como a brasileira, fortemente
marcada pela desigualdade e hierarquias, aponta para uma tipo de relação muito mais rotineira
do que se costuma pensar. Estes momentos em que a diferença entre o legal e o extralegal
parece não existir é o que acaba por permitir que a força muitas vezes utilizada contra
populações subalternas assim o seja sem grandes comoções e sem ser considerada ilegal.
Nestes casos, portanto, a exceção é a regra e não o contrário.
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Quando se observam estas condições, parece-me que está em jogo uma questão
fundamental que permite entender a reprodução do “problema favela” ao longo do tempo: a
forma como são definidos e tratados os moradores de favelas.
Ao longo deste trabalho, apontei diversas vezes como os moradores são percebidos
especialmente pelas autoridades públicas com as quais lidavam nas situações de remoção e
como isto implicava em determinadas formas de gestão destas populações no espaço da
cidade.
Estas formas de tratamento se constituíam e se percebiam desde a formulação
discursiva explicitada nos posicionamentos públicos do prefeito do Rio de Janeiro até seus
desdobramentos mais ínfimos, percebidos nos vários contatos entre agentes públicos de
diversas instâncias estatais e moradores de favelas. No primeiro caso, gostaria de retomar a
“acusação” feita pelo prefeito, e outros atores, acerca da ação dos “demagogos”. Segundo
afirmou o prefeito em diversas ocasiões, os moradores de favelas seriam culpados pela
reprodução da “desordem urbana”, mas não os seus principais responsáveis. Estes seriam, isto
sim, os tais “demagogos”, aqueles que, segundo esta construção, teriam apenas interesses
individuais e eleitoreiros.
Por ação destes, os moradores de favelas, sem vontade própria, seriam instados a
ocuparem determinadas áreas da cidade, como áreas públicas, beiras de rios e morros. Neste
sentido, o processo de favelização não teria uma origem estrutural (falta de condições, via
salário, para alcançar habitações formais ou falta de política habitacional estatal), nem seria
vista como uma “solução” (como muitos movimentos sociais e pesquisadores passariam a
interpretar a partir dos anos 1980) pelas mãos das próprias pessoas sem moradia para garantir
o acesso, ainda que precário, a esta. Ao contrário, “aproveitadores”, os tais “demagogos”,
atuariam a partir da necessidade e, mais do que isso, da ingenuidade destas pessoas (muitas
vindas de fora da cidade e, portanto, sem conhecimento de sua lógica social), para satisfazer
interesses particularistas.
Isto implicaria, na atual conjuntura, como também abordei, uma ação “enérgica” da
atual gestão da cidade, que não mais aceitaria este estado de coisas. Em primeiro lugar, deverse-ia superar o “tabu” da remoção, que teria impedido uma ação estatal mais efetiva sobre
estes territórios. Superado o “preconceito” contra as remoções, passar-se-ia às ações
propriamente ditas. Nestas, mais uma vez, ficaria evidenciada a maneira pela qual os
moradores de favelas são vistos, interpretados e tratados pela lógica institucional (mas não
somente). O caso das “chuvas de abril” de 2010, uma das circunstâncias críticas que
favoreceu a retomada da via da erradicação como forma de intervenção estatal sobre estes
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territórios apresentaria muito disto que estou afirmando. Em diversos momentos, em que era
instado a se posicionar e apresentar “soluções” para o problema dos deslizamentos (no fundo,
implícito, para o “problema favela”), o prefeito e outras autoridades públicas não pensaram
duas vezes: a remoção seria uma via necessária para resolver esta questão, já que a
urbanização não fora suficiente até aquele momento. E isto seria feito “custe o que custar”,
como se chegou a afirmar na ocasião. Mais do que isso, a despeito mesmo da vontade dos
moradores. Um decreto publicado à época afirmava e autorizava, mesmo que isso fosse
contrário a qualquer ordenamento jurídico existente, a entrada de qualquer agente público nas
casas das pessoas que a prefeitura alegava “estar em risco”, mesmo “contra a sua vontade” e
autorizava a utilização da força para isso se concretizar. Ou seja, nesta formulação, só a
administração pública saberia o que fazer e teria os instrumentos para isso, incluindo aí o
recurso à força. Aos moradores, bastava esperar passivamente a próxima investida estatal.
Num outro nível, já considerando a reação nada passiva dos moradores das favelas em
processo de remoção, mais uma vez se verificaria a postura de não considera-los em suas
capacidades próprias de articulação cognitiva e política. Em diversas ocasiões em que
denúncias de arbitrariedades por parte de agentes do Estado eram levadas diretamente a
instâncias da administração pública envolvidas com estes processos, como e principalmente a
Secretaria Municipal de Habitação, a postura comum das autoridades sempre era a de negar
que estas arbitrariedades ocorriam. Isso quando muito. Muitas vezes, simplesmente se
ignorava a própria recepção da denúncia, desconsiderada antes mesmo de processada. Embora
recentemente o prefeito da cidade, após diversas críticas, provenientes de muitos pontos,
inclusive de organizações internacionais, no ano de 2013, tenha feito uma “mea culpa” e
reconhecido, parcialmente, que possa ter havido problemas e desrespeito à estas pessoas, a
postura ainda continua sendo, por um lado, a deslegitimação do conjunto das denúncias (ou
um reconhecimento parcial, que implica em não alterar o conjunto da política) e, por outro, a
continuação dos processos de remoções mesmo daquelas áreas cujos moradores foram
recebidos em reuniões pelo prefeito.
Isto aponta para o que Freire (2012) chama de “degradação de humanidade” e para o
que chamei anteriormente de “desqualificação moral”. Esta última expressão indica um
processo que implica, por um lado, em desconsiderar praticamente todas as críticas deste
segmento social e, por outro, em afetar a dignidade destas pessoas por pequenos gestos e
palavras repetidas ad nauseaum ao longo destes processos de remoção. Este processo de
“desqualificação moral” leva a “degradação de humanidade”, se considerarmos o que esta
autora afirma sobre essa dinâmica, isto é, a “degradação de humanidade” tem a ver com o fato
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de que, através de diversos dispositivos, legitima-se a exclusão destes moradores (assim como
de outras categorias sociais no tipo de sociabilidade carioca e brasileira) de uma “humanidade
comum”.
Se considerarmos a estruturação histórica do tipo de sociedade e de Estado que se
constituiu no Brasil e levando em consideração todos os dados discutidos e interpretados
nesta tese acerca dos processos de remoção de favelas e o que isto implica na vida dos
moradores destas localidades, haveria, sempre de maneira muito forte, determinadas disputas
acerca de uma “humanidade comum”, no sentido de que estas disputas, dadas as
características de sociedade extremamente desigual e hierárquica, sempre deixariam de fora
algum ator ou grupo que continuaria sendo reconhecido e tratado como “humano”, mas que
seria, por sua vez, qualificado como alguém aquém da “humanidade comum”, notadamente
pela falta de algum atributo moral que o impossibilitaria que este ator ou grupo seja
qualificado como “competente”.
Isto cria uma configuração na qual, de um lado, percebe-se que, para legitimar o uso
da força quando se julgar necessário, do ponto de vista daqueles que a invocam como forma
de reordenar o uso do espaço urbano, faz-se necessário justificar hierarquias de humanidade.
De outro, por parte daqueles que criticam estas tentativas de hierarquização, haveria uma
espécie de reivindicação de humanidade e variadas formas de demonstrar competência. Esta
última postura, por exemplo, pode ser observada quando os moradores de favelas, buscando
se ajustar a situação, afirmam não ser contra o “progresso”, mas que este não poderia “passar
por cima” deles, entre outros tantos exemplos de questionamentos ao processo de
desqualificação moral e de hierarquização de humanidade.
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ANEXOS

Reassentamentos de 01/01/2009 a 19/04/2012127
REASSENTAMENTOS EM FUNÇÃO DE OBRAS DA SMH
Auxílio
Indenização Aquisição
Aluguel
15
25
10
Antiga Creche
4
8
16
Babilônia
15
26
0
Bairro da Pedreira
0
1
2
Bispo
17
106
209
Borel
8
16
0
Chico Mendes - Chapadão
33
77
2
CHP-2
19
11
9
Entre Rios
8
69
2
Guarabu
24
68
2
Joaquim de Queiroz
4
13
1390
Mandela de Pedra
0
2
0
Mata Machado
8
15
1
Matinha
0
2
61
Morro Azevedo Lima
8
12
2
Morro da Caixa D´água
2
16
155
Morro da Chacrinha
9
43
0
Morro da Coroa
5
66
19
Morro da Formiga
3
2
56
Morro da Liberdade
2
3
2
Morro da Mineira
14
21
107
Morro da Providencia
17
43
8
Morro de São Carlos
20
17
0
Morro dos Mineiros
2
0
140
Morro Santos Rodrigues
6
32
0
Nossa Senhora da Guia
70
181
35
Nova Brasília
6
16
0
Nova Divinéia
0
0
6
Pantanal
10
226
1
Parque Alegria
1
7
10
Parque JK
15
160
0
Parque João Goulart
0
12
39
Parque João Paulo II
31
10
1
Parque Nova Cidade de Acari
1
0
1
Pavilhão Egas Muniz
4
18
1
Rodo
0
0
1
Rua do Livramento 72
9
10
17
Sumaré
5
20
2
Vale do Ipê
27
33
10
Vila Arco íris
12
9
0
Vila Caramuru

Total
50
28
41
3
332
24
112
39
79
94
1407
2
24
63
22
173
52
90
61
7
142
68
37
142
38
286
22
6
237
18
175
51
42
2
23
1
36
27
70
21

_______________________________________________
127

Tabela obtida por Lucas Faulhaber, a quem agradeço mais uma vez por disponibilizar os mapas e tabelas
acerca das remoções de favelas atualmente no Rio de Janeiro.
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REASSENTAMENTOS EM FUNÇÃO DE OBRAS DA SMH
Auxílio
Indenização Aquisição
Aluguel
2
10
16
Vila Catiri
11
10
2
Vila Cruzeiro
18
65
0
Vila Esperança
14
89
11
Vila Rica de Irajá
9
14
7
Vila Turismo
31
40
0
Vila União
519
1624
2353
Total

Total
28
23
83
114
30
71
4496



REASSENTAMENTOS EM FUNÇÃO DE OBRAS DA TRANSCARIOCA
Indenização Aquisição Auxílio Aluguel Total
11
4
57
72
Corredor TransCarioca


REASSENTAMENTOS EM FUNÇÃO DE OBRAS DA TRANSOESTE
Indenização Aquisição Auxílio Aluguel Total
3
4
2
9
A.M. Ilha de Guaratiba
2
0
0
2
Avenida das Américas 19022
18
0
0
18
Avenida das Américas 19070
18
3
0
21
Avenida das Américas km37
107
0
0
107
Comunidade Amoedo
69
0
0
69
Comunidade Restinga
67
0
0
67
Vila Harmonia
284
7
2
293
Total


REASSENTAMENTOS EM FUNÇÃO DO RISCO
Indenização Aquisição
A.M. São Sebastião
Areal
Bairro Nossa Senhora das Graças
Bairro Santa Margarida
Barao São José Operário
Bela Vista Pichuna
Caminho do Padre
Canal do Anil
Casos especiais
Chácara Del Castilho
Chácara Flora
Chápeu Mangueira
Chega Mais
Cidade de Deus
Comunidade do Guache
Comunidade do Rio Jequiá
Comunidade Marítima
Conj. Habitacional Nova Maré
Conjunto Ferrara
Conjunto Terni
Coreia de Senador Camará
Dois de Maio
Edifício Editora Bloch
Espírito Santo

54
0
0
0
18
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Auxílio
Aluguel
76
2
1
1
106
7
7
5
85
1
9
1
21
155
99
15
15
1
100
5
12
267
131
1

Total
130
2
1
1
145
7
7
5
92
1
9
1
21
155
99
15
15
1
100
5
12
267
131
1
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REASSENTAMENTOS EM FUNÇÃO DO RISCO
Indenização Aquisição
Esqueleto
Estrada Magarça
Estrada Meringuava
Estrela Polar
Favela da Ficap
Favela do Horto
Fazenda da Bica
Fazenda Mato Alto
Fazenda Sapopemba
Floresta da Barra da Tijuca
Grotão
Guararapes
He-Man
Hotel Bragança
Jacaré
Jacarezinho
Jamelão
Jardim Bela Vista
Jardim do Carmo
Jardim Maravilha
Jardim Moricaba
Jardim Novo Realengo
Ladeira dos Tabajaras
Mangueira
Minha Deusa
Morro da Cotia
Morro das Palmeiras
Morro do Alemão
Morro do Andaraí
Morro do Dendê
Morro do Encontro
Morro do Fubá
Morro do Sapê
Morro do Urubu
Morro dos Macacos
Morro dos Prazeres
Nova Cidade
Nova Holanda
Nova Palestina
Palmeirinha
Parque bBoa Esperança (RA - Pavuna)
Parque Columbia
Parque Esperança
Parque Proletário Águia de Ouro
Parque Proletário dos Bancários
Parque Proletário Vigário Geral
Parque Real
Parque São Dimas
Parque Vila Anchieta
Parque Vila Isabel
Pau da Bandeira
Paula Ramos
Pavão-Pavãozinho
Pedra Lisa

0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Auxílio
Aluguel
68
1
12
1
7
1
81
3
1
1
46
1
86
14
1
40
1
1
2
6
5
10
18
18
1
14
46
91
75
6
3
16
65
29
107
129
13
2
1
15
0
611
5
1
1
2
1
4
2
25
4
28
4
1

Total
68
1
12
1
7
1
145
3
1
1
46
1
86
14
1
40
1
1
2
6
5
10
263
18
1
14
46
93
75
6
3
16
65
29
107
209
13
2
1
18
5
611
5
2
1
2
1
4
2
25
4
28
4
1

321

REASSENTAMENTOS EM FUNÇÃO DO RISCO
Indenização Aquisição
Praia da Rosa
Pretos Forros
Rio das Pedras
Rocinha
Rua da Batata nº 510
Rua Projetada a
Rua Silva Vale
Salgueiro
Santa Maria
Serra do Sol
Sitio da Amizade
Sitio do Nera
Travessa Estrada Grande, 1397
Tuiuti
Unidos de Santa Tereza
Vidigal
Vila Benjamim Constant
Vila Cambuci
Vila Cascatinha
Vila Joaniza
Vila João Lopes
Vila Mexicano
Vila Pequiri
Vila Primavera
Vila São Jorge
Village costa barros
Zumbi dos Palmares
Total

0
0
18
21
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
102
603

0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
86

Auxílio
Aluguel
7
1
57
384
9
14
1
2
103
46
378
78
1
5
6
26
1
3
20
6
2
1
1
1
9
3
21
4036

Total
7
1
88
405
9
41
1
2
103
46
378
78
1
5
8
26
1
4
20
6
2
1
1
1
9
8
123
4725



REASSENTAMENTOS POR OBRAS DE OUTRAS SECRETARIAS
Auxílio
Indenização Aquisição
Total
Aluguel
0
0
16
16
Comunidade CCPL
Comunidade Estação da Mangueira
1
0
5
6
(AMCEMA)
0
0
12
12
Parque Bela Vista - Mundial
0
0
44
44
Projeto Porto Maravilha
696
0
0 696
Vila das Torres
0
0
92
92
Vila Taboinha
0
0
1
1
Vila União da Paz
0
0
124 124
Vitoria de Manguinhos
697
0
294
991
Total


TOTAL GERAL

Indenização
2114

Aquisição
Assistida
1721

Auxílio
Aluguel
6742

Total
10577



Fonte: Gerência de Terras e Reassentamento da Secretaria Municipal de Habitação do Rio de Janeiro.

