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Resumo: 

O Rio de janeiro foi a cidade escolhida para sediar a final da Copa do Mundo de 

2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, sendo o ápice de sua projeção global através 

da realização de Megaeventos. Nesse sentido, houve um processo iniciado na 

década de 1990 para a transformação da cidade em uma espécie de 

empreendimento a partir de um novo perfil de políticos eleitos para administrá-la, 

ganhando caráter de gestores, pelas mudanças institucionais e econômicas. Essa 

transformação acarretou a mudança do desenho da cidade e ocasionou conflitos 

sociais. Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar as políticas urbanas como 

forma de administração de crises e sua relação com o processo de mercantlização 

do espaço urbano. A unidade de análise é a cidade do Rio de Janeiro, devido ao 

cenário complexo de violência e segregação social, materializado pela divisão entre 

a cidade formal e a cidade informal. O conceito teórico de Georg Simmel sobre a 

natureza sociológica do conflito como forma de sociação será articulado com a teoria 

sociológica urbana para compreender as dinâmicas interacionais na capital 

fluminense e problematizar quem são os beneficiários desta transformação.  

O Rio de Janeiro passou por intensos e marcantes processos de transformações 

urbanas. Marcos históricos podem indicar os tipos de mudanças que a cidade teve 

ao longo do tempo, tais como a sua transformação em capital da colônia (1763) e a 

transferência da família real portuguesa para o Brasil (1808), o que elevou o status 

da cidade para capital do império português até 1821. Com a independência (1822) 

e a República (1889) proclamadas, o Rio de Janeiro continuou sendo a capital do 

Brasil até 1960, ano da fundação da nova capital: Brasília. No entanto, as 

transformações mais profundas na capital fluminense se deram no século XX, a 
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partir das reformas de Pereira Passos, prefeito nomeado da então capital federal 

(1902-1906), que ficou conhecida popularmente como “bota-abaixo”, por retirar 

cortiços do centro da cidade, sob a argumentação de modernização, mas com 

contornos higienistas.  

A reforma urbanística de Pereira Passos foi a primeira de uma série de ações que 

reconfiguraram o desenho do Rio de Janeiro: as remoções. Essas ações ganharam 

mais força na década de 1960, com a ascensão da ditadura civil-militar no Brasil. As 

favelas eram removidas para regiões distantes do centro e da zona sul da cidade, 

para valorizar essas últimas duas áreas (BRUM, 2013), sendo determinante para 

qualificar ou desqualificar territórios da cidade. Na década de 1980, o Rio de Janeiro 

entra no circuito consumidor de drogar, o que deu poderio financeiro e bélico para os 

narcotraficantes para exercerem o poder territorial nas favelas cariocas 

(SCHABBACH, 2008, p. 61; SILVA et al, 2008, p 20). O narcotráfico teve dois efeitos 

sociais: (i) a dificuldade de remoção das favelas e (ii) os enfrentamentos armados 

nas localidades, o que reforçou estigmas sociais sobre os moradores de favela e 

sensação de violência e insegurança, a partir do crime violento, em toda a 

população.  

As transformações políticas e econômicas no Brasil tiveram reflexos no espaço 

urbano. Com o fim da ditadura civil-militar (1985) e a promulgação da Constituição 

em 1988, um ciclo institucional foi encerrado no Brasil, assim como na América 

Latina, abrindo caminho para outro nos anos de 1990: os governos de orientação 

neoliberal. Apesar de o Rio de Janeiro não ser mais a capital federal, a cidade 

seguiu sendo importante nos aspectos, políticos, econômicos, sociais e culturais, 

além de sua projeção internacional como uma das portas de entrada do País, o que 

credenciou a capital fluminense como potencial cidade global, ou, “cidade-negócio”. 

O governo municipal de César Maia deu início ao ciclo de empresariamento urbano, 

a partir do sucesso da ECO-92, sendo o primeiro megaevento realizado na cidade, o 

que indicou as mudanças que estes eventos demandariam. Nesse sentido, o perfil 
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gestor de prefeitos deu contornos técnicos e aparente desvinculação de velhas 

práticas políticas (BRAND, 2008, p. 21-22). 

No sentido de reconfiguração urbana, a ação mais significativa neste período foi o 

projeto favela-bairro. A meta do projeto era a urbanização de territórios favelizados 

para que estes se tornem bairros. Apesar da continuidade do projeto e algumas 

premiações internacionais, o Favela-bairro é criticado por seus efeitos práticos no 

sentido de (re)inserção de populações marginalizadas para o tecido citadino, que 

não trouxeram os serviços públicos inexistentes ou deficitários para as regiões 

atendidas. Uma das críticas mais fortes é sobre a abrangência do projeto dentro dos 

territórios para além do embelezamento de suas entradas. Ademais, no período de 

César Maia foi elaborado o Plano Estratégico do Rio de Janeiro, que foi 

caracterizado por uma parceria público-privada, que pretendia uma participação 

social abrangente, mas, na prática, a população ficou alijada do processo decisório, 

ocasionando conflitos.  

Nesse sentido, Georg Simmel (1983) afirma que o conflito pressupõe uma interação 

social, porque ninguém é capaz de entrar em conflito de maneira isolada, o que o 

caracteriza como forma de sociação, apesar de fatores negativos e positivos. O 

conflito é um fator potencial de mudança e desenvolvimento por uma unidade 

demandar de forças de atração e forças de repulsão, assim sendo, as sociedades 

definidas e verdadeiras não resultam apenas de fatores positivos porque, “a 

sociedade, tal como a conhecemos, é o resultado de ambas as categorias de 

interação, que se manifestam desse modo como inteiramente positivas” (p.124), 

afirma Simmel. Portanto, as forças antagônicas da sociedade podem estabelecer um 

diálogo a partir do conflito. No entanto, o conflito pode chegar a atos de violência.  

A conceituação simmeliana do conflito contribui para uma construção epistemológica 

do problema sociológico. De fato, utilizar apenas os trabalhos de Georg Simmel para 

compreender o contexto complexo da cidade do Rio de Janeiro seria um 

anacronismo. No entanto, esta conceituação clássica serve de base para identificar 
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as nuances de dois processos. O primeiro, as ações de reconfiguração urbana a 

partir de demandas construídas pelo mercado como administração da crise. O outro, 

quais as possíveis consequências sociais, transitórias ou permanentes, com a 

supressão seletiva de direitos em decorrência dos megaeventos. A política de 

segurança pública ganha um contorno mais forte neste contexto, já que o Rio de 

Janeiro possui um histórico de enfrentamentos armados. Nesse sentido, as 

Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs, seriam um marco no ciclo de 

transformação da cidade como “segura” para os negócios. 
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