42º Encontro Anual da Anpocs
SPG 39 – Sociologia das Cidades do Século XXI

O que os movimentos sociais de luta por moradia dizem sobre as cidades:
os casos de Rio de Janeiro e Londres
Autora: Taísa Sanches

O que os movimentos sociais de luta por moradia dizem sobre as cidades:
os casos de Rio de Janeiro e Londres
Taísa Sanches1
Resumo
Este artigo pretende investigar a cidade a partir dos seus movimentos sociais por
moradia, através de uma comparação entre Rio de Janeiro e Londres. Na última
década, as duas cidades passaram por experiências em políticas habitacionais
similares, tendo bairros transformados como preparação para as Olimpíadas de
2012 (Londres) e 2016 (Rio). A quantidade de remoções nas duas cidades
cresceu, e novos movimentos sociais de luta por moradia surgiram a partir de
então.
Na primeira parte do artigo, descrevo brevemente as políticas habitacionais de
cada cidade, que se tornaram mais austeras conforme se aproximavam os jogos.
Logo em seguida, apresento os dois movimentos sociais analisados – FocusE15,
em Londres, e o Vila Autódromo, no Rio de Janeiro – seu histórico de luta e por
quais motivos seus integrantes decidiram se manifestar publicamente. Este
caminho nos levará a dois modos de interpretação das cidades: uma se relaciona
às semelhanças em políticas públicas de habitação; a outra se concentra na forma
e nos espaços que os integrantes dos movimentos se manifestam, o que nos
informa a respeito da relação que estes sujeitos estabelecem com o espaço
público da cidade.

1

Doutoranda em Ciências Sociais na PUC-Rio, com período sanduíche na Middlesex University em Londres.
Bolsista CAPES.

1

Introdução
Esta pesquisa2 investiga duas cidades a partir de seus movimentos sociais por
moradia. Através de um estudo comparativo entre Rio de Janeiro e Londres,
pretendo mostrar as características que aproximam as duas cidades, vistas pela
ótica daqueles que lutam por moradia digna e contra as remoções.
A partir de uma introdução acerca das políticas habitacionais levadas a cabo
nas duas cidades, pretendo demonstrar como, recentemente, as formas de
segregação urbana foram alteradas e como estas transformações são refletidas
no modo como os movimentos sociais por moradia atuam, ou seja, como se
colocam publicamente, quais os espaços da cidade que utilizam e como
percebem seus direitos à moradia e à cidade. Este caminho nos levará a duas
fontes de interpretação das cidades: uma se relaciona às semelhanças em
políticas públicas de habitação; a outra se concentra na forma e nos espaços que
os integrantes dos movimentos se manifestam, o que nos informa a respeito da
relação que estes sujeitos estabelecem com o espaço público da cidade.
Os movimentos sociais analisados foram formados durante a preparação das
cidades para as Olimpíadas. O FocusE15, de Londres, nasceu a partir de um
grupo de mães que foram despejadas do hostel (albergue social oferecido pelo
governo) em que viviam, no Leste de Londres, para dar lugar a obras olímpicas.
Já o grupo formado na Vila Autódromo, ainda que tivesse um histórico de luta há
anos, tornou-se mais organizado a partir das remoções realizadas na comunidade
no

período

que

antecedeu

os

jogos.

Foram

realizadas

entrevistas

semiestruturadas com participantes dos dois movimentos e, a partir da análise
das experiências vividas3, é possível dizer que as similaridades entre as cidades
de Londres e Rio de Janeiro são grandes no que se refere à segregação
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Políticas habitacionais no Rio de Janeiro e em Londres
Londres e Rio de Janeiro podem parecer cidades muito diferentes, mas nas
últimas décadas tiveram experiências comuns em relação às políticas
habitacionais, sendo a mais importante o processo de financeirização dos projetos
de moradia pública4. Nos últimos anos, as duas cidades passaram por
experiências em políticas habitacionais similares, tendo bairros transformados
como preparação para os jogos olímpicos, que Londres sediou em 2012 e o Rio
de Janeiro em 2016. A quantidade de remoções nas duas cidades cresceu por
conta das reformas urbanas propostas como preparação às olimpíadas, e novos
movimentos sociais de luta por moradia surgiram a partir de então.
No Rio de Janeiro, aproximadamente 67.000 pessoas foram removidas de
suas casas e bairros entre 2009 e 2013 (AZEVEDO & FAULHABER, 2015), um
número equivalente a 1% da população da cidade. Estas remoções, justificadas
sob o pretexto de inadequação de localidade das moradias, incluíram entre as
opções de realojamento unidades habitacionais do maior programa habitacional
do país à época, o Minha Casa Minha Vida.
Em Londres, a zona mais impactada pelos jogos olímpicos foi o East End (zona
leste da cidade), onde estavam localizados seis olympic borroughs, ou regiões
olímpicas, em tradução livre. Os impactos dos Jogos Olímpicos na cidade foram
descritos por autores como Paul Watt, que analisou como o bairro de Newham5
foi especialmente afetado. Em um de seus textos, Watt (2013) combina
documentação visual e percepções dos atores sociais envolvidos. Pedindo que
jovens moradores da área fotografem as mudanças que estão acontecendo em
seu bairro por conta das olimpíadas e sua percepção acerca disso, o autor
descreve um sentimento de expulsão lenta dentre os moradores.
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As políticas remocionistas levadas a cabo nas duas cidades no passado
também mostram algumas similaridades. No Rio de Janeiro, as políticas de
remoções de favelas se iniciam nos anos 1920, quando Pereira Passos, prefeito
da cidade à época, promoveu uma grande transformação da região central do
município, tomando como exemplo a reforma promovida em Paris6 anos antes.
Ainda que a palavra remoção não fosse oficialmente utilizada então, as primeiras
políticas públicas com esse objetivo buscavam justificativa na necessidade de
abertura de grandes vias de circulação. A presença de favelas no centro da cidade
era vista como uma espécie de “lepra” a ser combatida (VALLADARES, 2005).
A cidade inglesa também passou por grandes transformações durante o final
do século XIX e início do XX, período em que a população das regiões centrais
da capital começa a diminuir e a dos subúrbios a crescer, devido à
industrialização. Dennis (2008) demonstra que durante os anos 1850 as primeiras
remoções de favelas acontecem na região central da cidade, quando se iniciam
as construções dos estates (como são chamados os conjuntos de moradia
pública) para abrigar parte da classe trabalhadora em locais próximos de seu
trabalho, com uma justificativa de ordenamento – “melhor um bloco de casas
supervisionado de perto do que uma favela desordenada” (Idem: 111).
A industrialização do país faz com que uma grande quantidade de
trabalhadores passe a morar nos centros urbanos, e a saúde dos trabalhadores
passa a ser preocupação, pois sem intervenção do Estado, a eficiência industrial
seria colocada em cheque. Mas se a preocupação com moradia nasce da
necessidade de manter os trabalhadores em condições saudáveis, o rumo que a
política de habitação toma na Inglaterra é determinado pelas ações realizadas a
partir disso. Mullins & Murie (2006) mostram que países com história de
industrialização similar tomaram caminhos diferentes, e por isso é importante
reconhecer que “o desenvolvimento de politicas habitacionais está inserido num
amplo contexto social, institucional e histórico” (Idem: 13).
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A reforma realizada em Paris ocorreu no final do século XIX e início do XX, quando Haussmann
assumiu as obras públicas da cidade, tendo como um dos intuitos criar largas avenidas que facilitassem a
circulação na capital francesa. O investimento do excedente de capital no ambiente urbano transformou
Paris em um grande centro de consumo e o modo de vida na cidade foi alterado durante este período,
segundo Harvey (2012).
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Os mesmos autores mostram que a industrialização e a consequente
urbanização acelerada das cidades inglesas levaram aos primeiros passos em
direção a uma política habitacional, ainda no século XIX. A base desta política foi
estabelecida em aluguéis privados de residências, o que não solucionou o
problema para aqueles mais pobres, pois estes não tinham condições de pagar
os preços solicitados e por isso passam a viver em favelas.
As primeiras ações tomadas no sentido de melhorar as condições de vida dos
mais pobres foram feitas no sentido de controlar doenças. Em 1890 os Councils7
passam a ser responsáveis pela manutenção das residências, devendo verificar
itens como ventilação e provimento de água. Além disso, os Councils controlavam
a construções de novas casas e sua administração (Idem: 16). Em 1909 eles são
autorizados a intervir no planejamento urbano dos bairros e definir os usos por
zoneamento, e logo também passam a se responsabilizar por remover favelas e
realocar as pessoas em locais com valores negociados, ainda que não houvesse
nenhum tipo de obrigação em subsidiar os valores de aluguel.
Somente após a primeira guerra mundial que a política habitacional passou a
ser mais direcionada a subsidiar moradia aos mais pobres, uma vez que
“demandas por moradia passam a ser mais articuladas e o estado mais inclinado
a responder a elas” (MULLINS & MURIE, 2006: 19, tradução da autora). Além da
construção de residências por parte do estado, no período entre guerras houve
também o início do controle de preços de aluguel. Em 1919 foi estabelecida,
através do Housing and Town Planning Act8 a obrigação, por parte das
autoridades locais, de realização de pesquisas acerca das necessidades locais
de moradia e a execução de planos para sua provisão. A partir daí, as medidas
tomadas foram estabelecendo as autoridades locais como peças chave e
permanentes no fornecimento e administração de moradia pública.
Mullins and Murie (2006) veem uma transformação na política habitacional do
país nos anos 1930, quando, segundo os autores, há uma virada em seu foco,
7
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diversos partidos e que trabalham em nome de todos seus membros, independentemente da persuasão
política. Os Councils discutem as diversas ocorrências das regiões que representam, junto ao prefeito e a
outras autoridades, para “obter o melhor negócio para os londrinos e para garantir que nossas autoridades
tenham os recursos, liberdades e poderes para fazer o melhor trabalho possível para seus moradores e
empresas locais”. Fonte: https://www.londoncouncils.gov.uk, acesso em agosto de 2018.
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que passa a ser dado às condições das moradias, mais do que à insuficiência de
casas. Com essa mudança, as favelas passam a ser o alvo principal, e sua
eliminação um objetivo a ser alcançado. Pela primeira vez, o governo passa a
transferir a responsabilidade pela construção de novas casas ao setor privado, e
entre 1932 e 1939 um total de 265.500 residências foram construídas para
realocar as pessoas removidas das favelas. Essas residências foram feitas em
tamanhos pequenos, e com qualidade inferior, segundo os autores, além de
estarem localizadas nas margens das cidades, onde não havia acesso a
empregos, escolas e serviços públicos (MULLINS & MURIE, 2006, p.24).
Assim como em Londres, as políticas habitacionais do governo populista de
Getúlio Vargas na década de 1930 visavam a oferta de condições salubres para
a classe trabalhadora. Segundo Bonduki (2013), que analisou as origens da
habitação social no Brasil, este governo via na oferta de moradia popular uma
“condição básica de reprodução da força de trabalho e, portanto, como fator
econômico na estratégia de industrialização do país” (Idem, p.73). Além disso,
havia o entendimento que a oferta de moradia seria essencial para a criação de
trabalhadores “padrão”, que significavam sua “base de sustentação política”
(Ibid).
As similaridades entre as duas cidades se tornam menos comuns durante os
anos posteriores à segunda guerra mundial, durante a qual cerca de 4 milhões de
casas foram danificadas ou destruídas no Reino Unido. O governo trabalhista que
assumiu o país logo depois adotou medidas de reconstrução dos serviços
públicos básicos, incluindo seguridade social e serviços de saúde e educação
públicas (Idem: 28), dando início ao chamado Estado de bem-estar social. Nos
anos posteriores à guerra, a quantidade de moradias públicas construídas na
cidade avançou consideravelmente: foram 3.364 habitações entregues em 1945
e 190.368 em 1948. A partir de 1955, no entanto, os investimentos voltam a
desacelerar (300.000 casas haviam sido construídas até então), e nos anos 1960
as construções públicas passam a ser feitas em formato de prédios com muitos
andares (bastante incomuns à paisagem londrina) o que contribui para uma visão
negativa dos estates.
O Rio de Janeiro, por sorte, não estava entre as cidades atingidas pela guerra.
Durante os anos 1950 as políticas populistas continuam, mas nos anos 1960
6

inicia-se um período de muitas remoções de favelas na cidade. Cria-se a COHAB
(Companhia de Habitação Popular do Estado da Guanabara), que passa a ser a
responsável pela área de habitação no governo, tendo como meta remover as
favelas e solucionar os problemas de moradia no Estado. Em 1964, o governo
federal cria o Banco Nacional de Habitação – BNH, responsável por financiar a
construção de habitações populares de forma a “resolver o ‘problema-favela’ e
‘aquecer a economia’” (BRUM, 2012, p.85), unindo, dessa forma, “a fome com a
vontade de comer” (Ibid.).
Durante os anos preparatórios para as Olimpíadas as similaridades entre as
cidades passam a se ampliar novamente, como mencionado anteriormente.
Segundo Ashok Kumar (2012)9, estes eventos proporcionam a oportunidade ideal
para que governos coloquem em prática planos de reconfiguração das cidades a
partir da expulsão dos mais pobres. O que aconteceu em Londres e no Rio de
Janeiro não foi exclusividade destas cidades. A principal diferença entre as duas
é que no Rio de Janeiro, o Estado parece ser o grande executor das remoções
violentamente realizadas, enquanto em Londres o aumento de preços dos
alugueis e o renovação dos prédios públicos, com aval estatal, parece ter
expulsado um maior número de pessoas. Os movimentos sociais analisados
nesta pesquisa mostram grupos formados a partir da ameaça de remoção por
parte do Estado nas duas cidades.
Os movimentos sociais acompanhados
Focus E15
A campanha Focus E15 (o movimento se autodenomina FocusE15 Campaign)
nasceu em agosto de 2013, quando 29 moradoras do hostel10 Focus E15,
localizado no bairro de Newham, na região leste de Londres, receberam a notícia,
enviada pelo Council de Newham, de que teriam que sair dos apartamentos em
que viviam. A cidade de Londres é dividida por 32 Councils, como mostra a
imagem abaixo, que são áreas administrativas da cidade. Cada Council é
9
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provisória de mães e pais em situação de vulnerabilidade social, como será explicado adiante.
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responsável por administrar, em conjunto com os borroughs (regiões), questões
como habitação, limpeza urbana e saúde. São organizações multipartidárias que
contam com membros eleitos quadrienalmente.

Fonte: http://www.londoncouncils.gov.uk, acessado em novembro de 2017. Marcação minha.

O leste de Londres, como mencionado anteriormente, foi uma das regiões mais
impactadas pelas transformações que ocorreram na cidade como preparação aos
jogos olímpicos de 2012. A campanha Focus E15, apesar de ser frequentemente
relacionada às olimpíadas, não nasceu por conta dos jogos, mas em um dos
bairros mais afetados pela austeridade que se tornou evidente durante a
preparação da cidade para este evento.
O hostel em que as 29 mães viviam era um empreendimento administrado pela
companhia East Thames11 e contava com 210 flats, sendo todos destinados a
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abril de 2018.
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jovens adultos entre 16 e 24 anos12. As mães moravam em uma área especial do
edifício, destinada a pais e mães em situação de vulnerabilidade13, onde
supostamente eram oferecidas atividades específicas de cuidados com o bebê.
O site da companhia mostra, em notícia veiculada em janeiro de 2012, que no
natal do ano anterior (2011) as mães aproveitaram as festas após a companhia
que administrava o hostel ter recebido uma grande doação de uma instituição de
caridade. Um ano e meio depois, estas mães receberiam a notícia que daria início
à campanha.
Segundo Rose14, uma das mães que moravam no hostel, a vida neste edifício
não era satisfatória, mas ela continuava a morar lá por falta de opção. Se saísse
de lá, as autoridades a fariam assinar um documento em que ela diria estar
intencionalmente sem moradia15. O hostel não era uma opção agradável,
segundo ela; além dos apartamentos serem pequenos, era recomendado que as
vizinhas não conversassem entre si, pois “nunca se sabe quem mora ao lado”,
segundo me disse Rose. Mesmo assim, a notícia da remoção afetou bastante as
moradoras, já que isso significaria ficar longe de redes de apoio construídas no
bairro. A justificativa apresentada pela administradora do hostel informou que o
Newham Council havia cortado o orçamento destinado a subsidiar as unidades
habitacionais destinadas a mães e bebês, recomendando às afetadas que
buscassem por possibilidades de aluguel privado nas cidades próximas a
Londres, como Birmingham (a 200km de Londres), Manchester (330km) ou
Hastings (110km), onde poderiam encontrar preços mais próximos ao subsidio
que receberiam do governo. Rose tentou em vão buscar por moradia, entrando
“O Focus E15 Foyer é o maior foyer do Reino Unido e oferece alojamento especializado e apoio a
jovens entre os 16 e os 24 anos. Dezesseis das unidades de alojamento são para pais jovens que têm
acesso a sessões especializadas de habilidades para a vida e habilidades parentais, incluindo nutrição
para bebês, mantendo seu bebê saudável. Eles também têm uma biblioteca de brinquedos para os pais
e uma área de recreação para seus filhos”. (https://www.east-thames.co.uk/news/jan2012/youngmothers-see-new-year-smile, acessado em novembro de 2017).
13
O tipo de moradia oferecido neste hostel, denominado como “foyer”, é baseado em normas
comportamentais: os moradores deveriam seguir regras para continuar vivendo ali, com horários de entrada
e saída e necessidade de autorização prévia para receber visitas.
14
Nome fictício. A entrevistada tinha 18 anos e estava grávida de 8 meses quando recebeu a notícia de
remoção.
15
Declarar-se “intentionally homeless” é uma das possibilidades dadas pelas autoridades inglesas quando se
busca por moradia pública. Caso a pessoa não aceite as ofertas dos Councils, esse documento é apresentado
e a pessoa, ao assiná-lo, sai da lista de espera por habitação. Pelo movimento social analisado, este
documento é uma forma coercitiva de fazer com que os mais pobres aceitem condições degradantes de
moradia.
12
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em contato com proprietários de imóveis, e se deu conta que eles não aceitavam
jovens dependendo de benefícios governamentais.
A ideia de realizar campanha coletiva contra as remoções teve início quando a
administradora do hostel convidou as moradoras para uma reunião e elas se
deram conta que eram todas iguais: “percebemos que não significávamos
ameaça umas às outras, éramos apenas mães”, Rose me disse. Foi então que as
mulheres começaram a trocar ideias e decidiram fazer uma petição ao Council do
bairro e a organizar manifestações públicas. Em uma dessas ocasiões, o grupo
de mães conheceu o Revolutionary Communist Group16 (RCG) que fazia sua
campanha nas ruas de Stratford17. Conversando com o grupo comunista,
perceberam a importância de realizar manifestações regulares, e conseguiram
apoio para imprimir flyers e materiais de campanha.
A visibilidade do grupo começou a crescer quando jornalistas passaram a
acompanhar o caso, ganhando notoriedade na web através de um artigo
publicado no jornal The Guardian em 2014, que relatava a ocupação de um
edifício público de moradia realizada pelas manifestantes (WATT, 2016: 314).
Depois da matéria publicada no jornal, a quantidade de seguidores online (na rede
social Twitter) do grupo passou de 300 para 7000 seguidores18 (Idem: 315).
Atualmente19 o grupo conta com 14 mil seguidores no Twitter e 16 mil no
Facebook.
Todos os sábados, desde que a campanha teve início, o grupo se reúne em
uma rua do bairro de Stratford por duas horas (entre 12 e 2pm), entregando
panfletos e pedindo assinaturas para seu abaixo-assinado pelo fim dos cortes em
moradia pública. Além disso, o grupo promove uma reunião aberta ao público
mensalmente, onde são discutidas as próximas ações e casos de ameaça
remoção, dentre outras coisas. O grupo que mantém essas atividades
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Informações sobre o grupo estão disponíveis em: http://www.revolutionarycommunist.org. Acesso em
julho de 2018.
17
Bairro que faz parte da região de Newham.
18
O texto foi publicado no jornal The Guardian em 2014. Escrito por Aditya Chakrabortty, um dos mais
respeitados jornalistas da área. Disponível em
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/23/real-politics-empty-london-housing-estate.
Acesso em abril de 2017.
19
Julho de 2018.
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regularmente conta com cerca de 10 pessoas ativas e uma rede muito grande de
apoiadores. Para esta pesquisa, entrevistei 5 participantes ativas do grupo atual.
Vila Autódromo
A comunidade Vila Autódromo nasceu bem antes das Olimpíadas de 2016. Foi
fundada nos anos 1960 por um grupo de pescadores que decidiu viver ao lado da
Baía de Sepetiba e do Autódromo então denominado “Nova Caledônia”,
inaugurado em 196620. Sua população começa a crescer entre 1970 e 1980, e
nessa época se constitui a Associação de Moradores e Pescadores da Vila
Autódromo (AMPAVA). Este fato coincide com o lançamento do Plano Piloto dos
bairros Barra e Jacarepaguá, desenhado por Lucio Costa e lançado em 1969 com
o objetivo de, aos poucos, transferir parte da centralidade da cidade para a Barra
da Tijuca. Também é nesta época que os bairros mencionados passam a receber
mais investimentos e tornam-se uma opção mais comum de moradia entre os
cariocas, além de ser destino de muitos trabalhadores da construção civil atraídos
por novas oportunidades de trabalho. O número de habitantes do bairro expressa
bem as transformações ocorridas: em 1970 a Barra da Tijuca tinha 31.057
habitantes, em 1980 essa quantidade sobe para 51.299, e atualmente (censo
2010) possui 135.92421, um crescimento de 165% em 30 anos (1980-2010).
As transformações urbanas propostas por Lucio Costa são retomadas em
2009, quando a cidade do Rio de Janeiro é anunciada como sede dos Jogos
Olímpicos de 2016, e a Barra da Tijuca constava como local onde estaria situado
o Parque Olímpico e a Cidade dos Atletas (hoje batizada como Ilha Pura). Em
2013, uma reportagem do jornal “O Globo”22 relembra o Plano Piloto, e sugere
que finalmente o projeto pensado em 1969 estaria sendo colocado em prática:

20

O autódromo passou por reformas a partir de 1973 e em 1977 foi reinaugurado com o título de
Autódromo Nelson Piquet (SANTOS NETO, Cirilo (et al). 2016)
21
Fonte: Portal GeoRio, 2018.
22
Reportagem completa: https://oglobo.globo.com/rio/plano-lucio-costa-os-descaminhos-da-ocupacao-dabarra-8231929#ixzz5OSaZefJd. Acesso em junho de 2018.
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O momento vislumbrado pelo arquiteto e urbanista Lucio
Costa em 1969, época da criação do Plano Piloto para a
Baixada de Jacarepaguá, começa a tomar forma. A área de
quase cinco quilômetros quadrados — cerca de 10% da
Barra —, destinada pelo autor para receber o Centro
Metropolitano da Guanabara, virou um enorme canteiro de
obras, onde sobem atualmente um shopping, um hotel e
prédios comerciais.
O plano, no entanto, não previa que o investimento privado estivesse tão
presente 44 anos depois, como a própria reportagem admite logo após. Como
preparação para os Jogos Olímpicos de 2016, o bairro foi tomado por iniciativas
privadas, sendo aquelas levadas a cabo por incorporadoras e construtoras de
imóveis as mais significativas, posto que “viam a possibilidade de expansão de
seu império de condomínios fechados e bairros planejados para a região recém
valorizada” (Cavalcanti, 2017).
A comunidade Vila Autódromo está localizada no meio deste turbilhão de
investimentos, ao lado do Parque Olímpico e na fronteira com o bairro de
Jacarepaguá, como pode se observar na imagem abaixo.
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Imagem: Vila Autódromo e bairros vizinhos. Fonte: Portal GeoRio, 2018, elaboração
própria.

As ameaças de remoção das famílias da comunidade, no entanto, existem desde
os anos 1990, segundo relatos dos moradores. Uma das moradoras da localidade
conta que as ameaças aumentaram conforme o valor do metro quadrado no bairro
crescia. Em uma das conversas que tivemos, ela me disse que se sente tendo
mudado de bairro mesmo sem ter saído de lá: “mudei de bairro sem mudar de
lugar”. Isso porque quando comprou o terreno em que morava, em meados da
década de 1990, ela dizia ser moradora de Jacarepaguá, depois disse que a Barra
foi chegando até lá, ou seja, o bairro teria crescido para englobar o Parque
Olímpico e o anel de valorização trazido com ele.
Essa expansão simbólica do que se entende por Barra da Tijuca é uma
expressão da valorização imobiliária do bairro. Outro exemplo disso é ilustrado
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pela fala de uma compradora de imóvel do empreendimento Ilha Pura23, que se
mostra desolada em saber que seu endereço corresponde ao bairro de Camorim,
e não à Barra, como as incorporadoras o vendiam à época dos Jogos e motivo de
compra por parte de muitos. Em postagem recente na rede social Facebook em
01 de agosto de 2018, ela afirma: “os imóveis são oferecidos como Barra da
Tijuca, mas o CEP é Camorim”24.
Essa expansão simbólica da Barra da Tijuca foi responsável pela remoção de
grande parte da comunidade Vila Autódromo, que não cabia nos planos de
construção da chamada “Barra Olímpica”. De cerca de 700 famílias moradoras da
Vila, restaram 20. Aquelas que permaneceram, e outras que não suportaram o
terror de viver entre escombros, se uniram em um movimento social que englobou
a participação de universidades25, pesquisadores e celebridades26: foram
organizadas diversas campanhas, como a Urbaniza Já! E a Ocupa Vila
Autódromo, ambas realizadas entre 2015 e 2016. Além disso, os moradores
criaram diversos eventos, como festivais culturais, de forma a denunciar as
remoções e tornar mais difícil sua execução. Como coloca Diana Bogado,
As ações criativas da luta contra remoção eram capazes de
regenerar danos nas esferas morais e sociais da
comunidade, dentre as campanhas, festivais e atuações
destaca-se o festival “Ocupa” como estratégia fundamental
de reexistência. A proposta do festival era manter a Vila
sempre ocupada (...) Desta forma reduzia-se a violência do
processo de remoção (BOGADO, 2017, p.270)

23

O empreendimento Ilha Pura foi construído para abrigar os atletas durante as olimpíadas, sendo àquela
época denominado Vila dos Atletas. São 3.604 apartamentos, dos quais cerca de 300 foram vendidos. O
menor valor divulgado à época das Olimpíadas era de R$ 700.000 por um apartamento de 2 quartos.
24
Fonte: Grupo Ilha Pura – Compradores Lesados: https://www.facebook.com/groups/350391105442582/.
Acesso em Agosto de 2018. Uma reclamação similar foi mencionada pela professora do IESP, Mariana
Cavalcanti, durante sua apresentação no XIV Congresso da BRASA, realizado na PUC-Rio entre 25 e 28 de
julho de 2018.
25
A comunidade, em conjunto com pesquisadores das Universidades Federal Fluminense (UFF) e Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), elaboraram um Plano de Urbanização da Vila Autódromo, como resposta aos
projetos de reassentamento apresentados pela prefeitura. O Plano Popular Vila Autódromo foi premiado pelo
Deutsche Bank Urban Age Award Rio em 2013 (https://www.db.com/cr/en/concrete-Urban-Age-Award2013.htm, acesso em julho de 2018).
26
Celebridades como Camila Pitanga e Gregorio Duvivier gravaram vídeos de apoio à campanha, em 2016.
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/personalidades-aderem-campanha-lancada-por-moradores-da-vilaautodromo-18784228. Acesso em julho de 2018.
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Meses antes das Olimpíadas as últimas casas da antiga Vila foram
derrubadas, e os moradores que permaneceram foram obrigados a viver em
containers durante um tempo. A entrega das 20 novas casas, localizadas ao lado
do imenso estacionamento vazio localizado onde antes vivia uma comunidade
inteira, foi feita em julho de 2016, dias antes do início dos jogos olímpicos.
Os moradores que permaneceram justificam sua luta por questões afetivas que
mantinham com a localidade. Uma das moradoras, ao me contar sobre sua
relação com a comunidade, disse:
Aqui na Vila Autódromo eu construí a minha história, foi uma
das coisas assim, eu sou muito feliz por estar aqui, não tem
preço, não me arrependo de ter ficado aqui, porque era isso
que eu queria, eu sou feliz nessa terra, aqui eu descobri o
que era felicidade. Aqui a minha família é verdadeiramente
feliz, meu esposo, a gente conseguiu se achar, em todos os
sentidos, no sentido religioso, no sentido família, no sentido
terra,

no

sentido

casa,

sabe,

a

gente

construiu

verdadeiramente a nossa historia na Vila Autódromo. É
como se eu tivesse nascido aqui. (Moradora da Vila
Autódromo, entrevista realizada em 26 de março de 2018).
A notoriedade e as relações criadas durante as campanhas contra a remoção
resultaram em uma rede estabelecida com pesquisadores e outras comunidades
da cidade que veem na Vila Autódromo um exemplo a ser seguido. Os moradores
relatam que se apropriaram mais de seus direitos a partir da troca estabelecida
por esta rede. Em 18 de maio de 2016, após o fim das remoções, os moradores
que ficaram, em conjunto com parte dessa rede constituída, decidem criar o
Museu das Remoções, uma iniciativa que se propõe a “registrar as práticas sociais
da Vila Autódromo e reconstruir a relação entre o território e a memória da
comunidade” (BOGADO, p.280).
As atividades do Museu seguem acontecendo atualmente, como forma não só
de manter a memória da comunidade viva, promover atividades culturais e o
diálogo entre diversos atores sociais envolvidos na luta pelo direito à cidade, mas
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como meio de reivindicar a efetivação do acordo entre prefeitura e moradores da
Vila assinado em 2016, que até a atualidade não foi finalizado.
As possíveis interpretações da cidade a partir dos movimentos de luta por
moradia
A partir do que foi exposto até aqui, existem ao menos duas maneiras de
pensar comparativamente as cidades de Londres e Rio de Janeiro: uma se
relaciona às semelhanças em políticas públicas de habitação; a outra se
concentra na forma e nos espaços que os integrantes dos movimentos se
manifestam, o que nos informa a respeito da relação que estes sujeitos
estabelecem com o espaço público da cidade.
As políticas públicas habitacionais, como visto, se assemelham no que diz
respeito à austeridade do Estado, que se mostra evidente nas últimas décadas
em ambas as cidades, e que se torna publicamente notória durante a preparação
para os Jogos Olímpicos, realizados em Londres em 2012 e no Rio de Janeiro em
2016. Além disso, há um fenômeno comum às duas cidades: a forma como o a
classe trabalhadora é expulsa de certas áreas da cidade, que passam por
processos de valorização.
Os termos enobrecimento urbano e gentrificação são geralmente usados para
descrever fenômenos similares aos descritos aqui, e que ocorrem nas grandes
cidades mundiais. Seria o caso de explicar a expulsão de parte dessa população
como resultado de um enobrecimento urbano ou da famosa gentrificação? As
reformas urbanas levadas a cabo podem ser incluídas nesses termos?
O termo enobrecimento urbano, como proposto por Silvana Rubino (2009), é
mais adequado ao caso brasileiro, segundo a autora, pois descreve ao pé da letra
a ideia que a palavra original buscava passar. O termo gentrificação foi proposto
por Ruth Glass em 1964 e pretendia explicar um fenômeno que estava
acontecendo em Londres à época, relativo à crescente apropriação do espaço de
bairros de trabalhadores por pessoas de outras classes, devido a sua proximidade
ao centro da cidade. O termo é criado a partir da utilização da palavra gentry, que
era utilizada para descrever a pequena nobreza inglesa e que hoje descreve as
classes mais privilegiadas. O conceito é assim proposto pois para a autora o
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fenômeno de apropriação do centro da cidade se assemelha a aquisição de casas
em áreas rurais por parte da elite inglesa.
O enobrecimento urbano passa ideia similar:
uma mudança de enquadramento, de percepção e
classificação na qual o que antes era descrito como o mais
degradado dos ambientes é revestido de charme e distinção
(...). Não é um processo de re-significação baseado num
“bota-abaixo” (...). Trata-se, ao contrário, de um processo
destrutivo de relações sociais que paradoxalmente mantém
e preserva grande parte das características espaciais
(RUBINO, 2009, p. 26)
Nos casos aqui expostos, a população pobre é expulsa dos bairros de maneira
ativa, ou seja, não é o encarecimento das localidades que as torna inviável como
opção de moradia, fazendo com que a população saia da localidade. Ainda que o
encarecimento das moradias nas localidades ocorra, o Estado é o principal
executor das expulsões aqui expostas, através de uma política de limpeza social,
ou higienização social (social cleansing, para mencionar o termo em inglês
utilizado pelo movimento FocusE15).
Watt (2013) propõe o termo gentrificação estatal (estate-led gentrification) para
explicar o fenômeno urbano inglês que levou grupos como o FocusE15 a
resistirem às transformações impostas pelo governo:
essa limpeza social é levada a cabo por uma combinação
entre austeridade do estado de bem-estar social e a
demolição de conjuntos habitacionais públicos, feitos sob a
égide da regeneração, ou seja, consiste em uma
gentrificação estatal (WATT, 2013, p.302)
O caso londrino pode ser caracterizado como gentrificação estatal pois o
fenômeno que ocorre na maioria dos bairros é justamente como o descrito por
Watt (2013). Por outro lado, o edifício onde as mulheres moravam continua a
abrigar pessoas vulneráveis em condições precárias, o que vai na contramão de
um processo de expulsão total dos mais vulneráveis. Em 2016, o hostel Focus
17

E15 (uma referência ao código postal da localidade que se inicia por E15) foi
rebatizado para Brimstone House e passou a ser oferecido como opção de
moradia “aos mais vulneráveis” (como pessoas com deficiência) da região pelo
Council de Newham. As condições de precariedade dos apartamentos foram
expostas pelo movimento FocusE15 em agosto de 201827, como forma de expor
a necessidade de melhores ofertas de moradia na cidade. Nesse caso, não há
expulsão dos mais pobres do bairro, mas uma política voltada para a expulsão de
grupos específicos, como era o caso das mães.
Quando começou a ganhar notoriedade pública, o grupo FocusE15 recebeu
criticas que se direcionavam ao fato das mulheres serem mães muito jovens e
não estarem trabalhando. Houve um julgamento público grande que tinha caráter
meritocrático e machista, na medida em que colocava as mães como culpadas
pela situação em que se encontravam. As críticas dialogavam com os debates
acerca da situação econômica do país, que vinha buscando culpados desde a
crise de 2008. Shani Orgad e Sarah De Benedictis (2015) discutem como a
ideologia neoliberal cria a imagem da mulher feminista como sendo bemsucedida, e ao mesmo tempo culpabiliza as mães da classe trabalhadora que
permanecem em casa com os filhos, por não estarem contribuindo ao mercado
de trabalho e dependerem de benefícios públicos. As autoras percebem a criação
de imagens de mães boas e más ao mercado:
há uma prevalente e intensificada demonização da classe
trabalhadora e da mãe solteira (...) em oposição à “mãe
responsável”, resiliente e de classe média que representa a
“mãe de qualidade” e reflete as normas da cidadania
contemporânea

(...)

Esta

visão

normativa

de

"boa

paternidade", baseada no autogoverno de certos eus de
gênero e interligados com a economia, está intimamente
ligada ao enredamento intensificado de maternagem e
neoliberalismo (Idem, p.3)

27

Fonte: https://focuse15.org/2018/08/16/residents-ask-how-much-longer-will-we-be-left-at-brimstonehouse/. Acesso em agosto de 2018.
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Este tipo de imaginário foi demonstrado pelo responsável do Council de
Newham, em uma das demonstrações públicas que as participantes do grupo
fizeram em 2014. O representante do bairro pediu a elas que se retirassem dali
pois aquilo era “um evento familiar”, desconsiderando-as como famílias por serem
mães solteiras. Em outra ocasião, a mesma pessoa disse às mães que se elas
não tinham condições econômicas de viver em Newham, elas não poderiam
morar no bairro (“if you cannot afford to live in Newham, you cannot afford to live
in Newham”)28.
Essas visões são similares àquelas que retratam os moradores de favelas e
comunidades vulneráveis como marginais ou não civilizados, comuns nas cidades
brasileiras. Janice Perlman (1977 e 2012) mostrou, em 1970, que os estereótipos
acerca dos moradores de favela eram devastadores pois fomentavam a política
de erradicação da população moradora desses espaços. Em 2012, voltando a
pesquisar as mesmas comunidades de 42 anos antes, a autora demonstra que a
percepção da discriminação melhora, mas não sua existência. Além disso, “de
todos os estigmas enfrentados pelos moradores pobres do Rio de Janeiro morar
em favela foi considerado o pior, com a cor de pele em segundo lugar” (Perlman,
2012, p. 230).
Os casos londrino e carioca mostram que existe um direcionamento bastante
comum do olhar para a pobreza urbana. Veena Das e Shalini Randeria (2015)
acreditam que este tipo de perspectiva divide os pobres urbanos em duas
categorias: os merecedores e os não-merecedores de políticas públicas, sendo
que os não merecedores são percebidos como totalmente incapazes de
engajarem-se politicamente” (Idem: 4).
A partir dessas percepções externalizadas contra os movimentos podemos
considerar que a precarização da moradia afeta aqueles que simbolicamente não
fazem parte da cidade, ou que vão contra a regra de cidade voltada ao valor de
troca, como diria Lefebvre. Nesse sentido, é muito importante trazer a ideia de
direito à cidade, proposta pelo filósofo francês há 50 anos atrás (1968). O ideal
de equidade nos grandes centros urbanos é o que está por trás do conceito. O
28

Ambas situações são descritas em alguns trabalhos, como o de Paul Watt (2013) e Ella Bradbury (2015).
Um vídeo mostrando o evento em que o responsável pelo Council de Newham diz que aquilo era um evento
familiar está disponível em https://youtu.be/gsPxancNiqk. Acesso em julho de 2018.
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autor nos leva a compreender que aqueles que vivem em condições precárias
são afetados por um acesso desigual à cidade, uma vez que não podem participar
de sua construção de vida cotidiana, por esta ser subordinada ao capital. Somente
através de uma transformação do sistema econômico as cidades se tornariam
espaços mais democráticos, segundo o autor. Harvey (2012), quando atualiza a
leitura do ideal de direito à cidade, demonstra que a existência das grandes
cidades é uma consequência do avanço do capitalismo. Investimentos do
excedente de capital tornam possível a construção das metrópoles onde o
consumo é tido como uma técnica de equalização dos indivíduos, e não mais os
direitos.
É de se questionar, então, em que medida podemos falar em direito à cidade
em grandes centros urbanos dominados pelo capitalismo avançado, como
Londres e, em menor escala, Rio de Janeiro. Indo por este caminho, Margit Mayer
questiona se as cidades atuais ainda podem ser consideradas portos ideais de
ancoragem desta demanda, onde muitos movimentos sociais ainda se utilizam do
ideal Lefebvriano para demandar cidades menos segregadas. Uma das questões
que a autora levanta é o risco de reduzir a exigência por direito à cidade a
demandas específicas de uso dos serviços da cidade (transporte, segurança,
educação). Ela mostra como a demanda por esses direitos, que de acordo com
aqueles que clamam por eles deve ser disponibilizada para "todos aqueles que
vivem nessas cidades", produz uma homogeneização da sociedade civil, na
medida em que não chamam a atenção para problemas específicos de seus
habitantes. Assim, é um uso que se encontra a uma distância considerável do
conceito original de Lefebvre, que propôs a apropriação (e a construção) do
espaço por aqueles a quem foi negado.
Este tipo demanda por serviços é classificada por Parnell & Pieterse (2010)
como "direito na cidade". Os autores argumentam que a crítica excessiva ao
modelo neoliberal, que eles defendem como eficaz, não permite elaborar políticas
baseadas em direitos nas cidades, que poderiam resultar em uma agenda
reformista onde sociedade civil e Estado se unissem através de ações de
governança local. Discutindo as políticas de erradicação da pobreza na Cidade
do Cabo, na África do Sul, os autores mencionam as políticas de orçamento
participativo nas cidades brasileiras como exemplo a seguir.
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O modelo neoliberal, analisado por Parnell & Pieterse, sofreu uma crise no ano
de 2008, evidenciada pelo fracasso dos mecanismos de controle do sistema
financeiro global. Mayer (2009) sugere que esta crise estimulou os movimentos
sociais e ativistas a perceberem que estavam recebendo respostas erradas do
governo. Isso, por sua vez, criou as condições para um retorno às lutas guiadas
pela noção Lefebvriana de direito à cidade, que significaria uma maior
democratização na tomada de decisões nas cidades.
Percebemos, através da análise dos movimentos sociais acompanhados nesta
pesquisa, que os ideais demonstrados por seus integrantes vêm mais de encontro
ao conceito Lefebvriano do que às demandas contidas no termo direitos na
cidade. No entanto, ambos são fundamentais para entendermos as necessidades
de transformação urbana. Os movimentos nascem pela necessidade de maiores
direitos nas cidades e transformam suas demandas, ao longo dos anos, em
objetos mais democráticos e amplos, na medida que percebem que somente o
acesso a alguns serviços não lhes garante uma participação efetiva no cotidiano
citadino. Os serviços nas cidades são fundamentais como meios de proporcionar
o uso da cidade, sua apropriação ativa por parte de todos os cidadãos.
Voltando ao debate acerca dos fenômenos urbanos que se evidenciam pela
análise dos movimentos, é interessante perceber como, no Rio de Janeiro, o vazio
de políticas públicas urbanas se reflete no espaço onde a Vila Autódromo
permanece existindo. O local onde antes estavam localizadas muitas das
moradias hoje é um vazio. Um estacionamento foi estabelecido no local, sendo
raramente utilizado quando algum show ou evento se realiza no local que hoje
abriga a Jeunesse Arena (antiga Arena Olímpica). Além disso, dois hotéis são
vizinhos da Vila, mas ocupam um terreno que não era ocupado por moradias
antigamente – o Courtyard e o Residence Inn, ambos da rede Marriot. Como
forma de marcar sua presença e resistência na cidade, os moradores da Vila
Autódromo decidiram colocar placas indicando onde estão localizados, como
mostra a imagem abaixo. A placa, colocada em agosto de 2018, foi retirada pela
prefeitura em menos de uma semana.
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Foto: Luiz Claudio Silva (morador da Vila Autódromo, agosto de 2018)

Por mais que as cidades de Londres e Rio de Janeiro tenham políticas
habitacionais tão distintas, é possível aproximá-las através das experiências dos
indivíduos que passam por situações de precariedade habitacional e decidem
tornar públicas suas demandas. Os integrantes dos grupos procuram afetar as
cidades, mostrando-se como parte delas e trazendo o histórico de sua luta para
o espaço29. Tanto as integrantes do FocusE1530 quanto o grupo da Vila
Autódromo, além disso, se utilizam do termo limpeza ou higienização social (como
também se vê na imagem acima) para se referirem aos processos urbanos que
os atingiram.

29

O grupo FocusE15 mantém uma pequena sala no bairro de Newham, onde se realizam reuniões mensais e
eventos. O local, denominado Sylvia’s Corner (https://focuse15.org/sylvias-corner/) faz alusão à Sylvia
Pankhurst, uma das mais importantes sufragistas do país. Os moradores da Vila Autódromo criaram o Museu
das Remoções (https://museudasremocoes.com), em conjunto com pesquisadores e ativistas da área
(inclusive a autora deste artigo) no intuito de mostrar territorialmente seu histórico de lutas e resistência.
30
Uma de suas principais bandeiras é “against social cleansing”, que traduzindo seria “contra limpeza
social”.
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Conclusões
O artigo procurou apresentar aspectos de Londres e Rio de Janeiro a partir da
análise da existência e das demandas de dois movimentos sociais de luta por
moradia que surgiram nas cidades mencionadas. Apresentando as demandas
dos movimentos sociais, foi possível compreender como os atores sociais
envolvidos entendem seus direitos à moradia e à cidade a partir de suas
experiências do espaço urbano, e como estas percepções se traduzem em
frames31 de luta, num processo de pedagogia cívica32 ativado pela formação dos
grupos.
Como se sabe, a constituição brasileira garante o direito à cidade, mas no
Reino Unido não há legislação que o faça. Desta forma, na comparação entre as
duas cidades foi fundamental compreender as demandas dos ativistas e a forma
como refletem a segregação urbana, o que não seria possível através de uma
análise pura de políticas públicas relativas aos direitos à moradia e à cidade, uma
vez que muitas vezes não traduzem a realidade urbana.
Ressalta-se, contudo, que as políticas públicas de moradia são bastante
diferentes, o que torna a realidade das duas cidades distante. No Rio de Janeiro,
as políticas públicas de moradia se comparam mais ao modelo francês de
segregação espacial dos conjuntos residenciais. Em Londres, os estates estão
espalhados por toda a cidade, mas são separados simbolicamente dos bairros
onde se localizam. A análise específica das políticas públicas de moradia de cada
cidade está sendo desenvolvida no âmbito desta pesquisa. Os resultados aqui
apresentados refletem uma investigação em andamento, que procura relacionar
experiências individuais de precariedade habitacional à análise de políticas
públicas urbanas.

31

Os movimentos sociais, como propositores de políticas de identidade, devem, segundo Calhoun (1994),
buscar a criação de frames (enquadramentos) comuns como maneira de unificar discursos múltiplos em
reivindicações que expressem o que eles partilham em comum. Ou seja, devem se utilizar de identidades
estratégicas que englobem grande parte de seus objetivos.
32
Termo cunhado por Angela Paiva para designar, grosso modo, o processo de aprendizado e experiência
proporcionado pela participação em movimentos sociais, “os atores adquirem a consciência de seus
interesses coletivos no momento mesmo da sua participação” (PAIVA, 2013, p. 36)
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