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Resumo 
 

O presente trabalho procura refletir sobre as relações entre os cenários 
geográficos e suas respectivas territorialidades, a partir da apresentação e análise dos 
conflitos urbanos que envolvem atores coletivos e se manifestam no espaço público. 
Foram observados dois bairros cariocas com distintas realidades sócio-espaciais, isto é, 
com diferenciados sítios, padrão construtivo, conteúdo social e função dentro do 
conjunto da cidade: o Caju e o Jardim Botânico.  

O primeiro refere-se a um bairro popular, que se localiza na borda da Área 
Central da cidade do Rio de Janeiro, e que concentra, atualmente, o Complexo de 
favelas do Caju. Segundo o IBGE, 2000, o Caju possuía um total de 17.679 habitantes. 
Recente pesquisa realizada pelo Instituto Pereira Passos, 2003, revelava um 
esvaziamento populacional no bairro e um baixo rendimento nominal mensal 
concentrado na classe entre 1 (um) e 2 (dois) salários mínimos. As taxas de natalidade, 
mortalidade infantil e o analfabetismo são as mais altas da Área de Planejamento 1 - 
AP1. Segundo a mesma fonte há também pouca oferta de habitações oferecidas pelo 
mercado formal, baixos índices de saúde e sobrevivência, e menor número de estudantes 
universitários da AP1. A violência é considerada como principal problema da área 
seguido da saúde e transporte (IPP-2003). No bairro as favelas se misturam com as 
estruturas industriais semi abandonadas, como fábricas desativadas, o porto, apenas com 
função de carga, descarga e depósitos de containters, cemitérios, depósito de lixo, entre 
outras atividades. O Caju apresenta um cenário geográfico empobrecido, sem 
saneamento e infra-estrutura, com expressivo tráfico de drogas, que impõe a população 
seus códigos e regras de controle e submissão, além da poluição do ar produzida pelas 
industrias de concreto, o cheiro do chorume da usina de lixo e do chorume advindo dos 
cinco cemitérios localizados no bairro.  

O segundo, o Jardim Botânico, localizado na Zona Sul carioca, integrante do 
conjunto de bairros que apresentam Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - mais 
elevado da cidade. Faz parte da VI Região Administrativa. Segundo dados do Censo de 
2000, o bairro possuía naquele ano 7.070 domicílios e 20.014 habitantes e um 
expressivo rendimento nominal mensal concentrado na classe entre 5 (cinco) e 10 (dez) 
salários mínimos. Desenvolve-se entre o bairro da Lagoa, que lhe é adjacente, e o 
maciço do Corcovado, e muitas de suas ruas são em “cul-de-sac”, causa parcial de 
constantes engarrafamentos. Nele se encontra o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro e o Parque Lage, que contribuem para um clima mais ameno que em 



outras áreas da cidade. Aliado a isso, o bairro tem como limite a Floresta da Tijuca, o 
que contribui para o clima e para o regime de chuvas da região. É cortado por diversos 
rios e cursos d’água, dos quais alguns foram canalizados, enquanto outros ainda correm 
montanha-abaixo, como os rios Cabeça e dos Macacos.  

As informações sobre os conflitos foram levantadas a partir do banco de dados 
organizado pelo Observatório Permanente dos Conflitos Urbanos na cidade do Rio de 
Janeiro, IPPUR/UFRJ, no período compreendido entre 1993 e 2007. De acordo com o 
site http://www.observaconflitos.ippur.ufrj.br, o Observatório tem por objetivo registrar, 
sistematizar, classificar e prover informações sobre lutas urbanas, movimentos sociais e 
as múltiplas e diversas manifestações da conflitualidade na cidade do Rio de Janeiro, 
através de uma base de dados ‘geo-referenciada’ disponibilizada ‘on line’.  

A noção de territorialidade necessariamente pressupõe um ou vários sujeitos. A 
territorialidade corresponde às ações e práticas desenvolvidas por vários agentes sociais 
em uma determinada área geográfica e em um dado momento histórico. Essas ações e 
práticas são produzidas pelas diferentes relações estabelecidas entre os agentes em um 
específico recorte espaço-temporal. Nessas relações, estão incluídos não apenas os 
processos vinculados à esfera da produção, mas também, e talvez de forma mais 
incisiva, os elementos culturais tais como, a lingüística, a moral, a ética, a religião, 
enfim, o conjunto complexo de padrões de comportamento, dado pelas crenças, 
instituições e valores espirituais e materiais que são transmitidos coletivamente e que 
caracterizam uma dada sociedade. Nesse sentido, entende-se conflito urbano como uma 
expressão da territorialidade da cidade uma vez que sua concepção refere-se a todo e 
qualquer confronto ou litígio relativo a infra-estrutura, serviços ou condições de vida 
urbanas, que envolva pelo menos dois atores coletivos e/ou institucionais (inclusive o 
Estado) e se manifeste no espaço público. 

O bairro como escala de análise das territorialidades urbanas parece se constituir 
como excelente observatório. É no bairro que se realiza o cotidiano da cidade, lugar de 
encontros, trocas, de manifestações políticas e culturais e de força econômica variada. 
Além dos acontecimentos e mutabilidades do cotidiano, o bairro engloba também a 
contigüidade territorial e uma certa uniformidade de paisagem. Assim, os bairros 
apresentam cenários geográficos distintos com características sócio-econômicas e 
funções também diferenciadas na cidade. Esses cenários parecem condicionar e mesmo 
aprisionar manifestações sociais, ou seja, territorialidades específicas.  

Este trabalho procura, então, avaliar os conflitos urbanos em dois bairros com 
realidades sócio-espaciais muito distintas do Rio de Janeiro, Caju e Jardim Botânico, 
entre 1993 e 2007, período coberto pelo banco de dados do Observatório Permanente 
dos Conflitos Urbanos, e pela gestão e administração César Maia e Luiz Paulo Conde. 
Atualmente vinculado ao PFL, mas com passagem desde 1991 pelo PMDB, PFL e PTB, 
o prefeito do Rio César Maia é responsável pela condução das políticas públicas calcada 
em uma estratégia que objetiva a modernização das condições locais da acumulação 
capitalista e de alguns segmentos privados em detrimento de atendimento de outras 
questões públicas. Vale lembrar que um dos maiores financiadores da última campanha 
eleitoral de César Maia foi o setor imobiliário. Tal opção tem colaborado no 
acirramento das ações conflituosas que se observa no espaço público, na cidade do Rio 
de Janeiro, nos últimos quinze anos. Apresentar e analisar os conflitos nesses dois 
cenários urbanos associando a gestão César Maia e Luiz Paulo Conde constitui objetivo 
central deste trabalho.  

 
Palavras-chave: Territorialidades, conflitos urbanos, Rio de Janeiro. 



Territorialidades e Conflitos em Bairros Cariocas: Jardim Botânico e Caju 
 
 
Introdução 

 

O presente trabalho procura refletir sobre as relações entre os cenários 
geográficos e suas respectivas territorialidades, a partir da apresentação e análise dos 
conflitos urbanos que envolvem atores coletivos e se manifestam no espaço público. 
Para tanto, serão observados bairros cariocas com distintas realidades sócio-espaciais, 
isto é, com diferenciados cenários geográficos, sítios, padrão construtivo, conteúdo 
social e função dentro do conjunto da cidade. Dois foram os bairros selecionados: o 
Caju e o Jardim Botânico.  

O primeiro é um bairro popular, que se localiza na borda da Área Central da 
Cidade do Rio de Janeiro, e que concentra, atualmente, o Complexo de favelas do Caju. 
O segundo, o Jardim Botânico, localizado na Zona Sul carioca, é integrante do conjunto 
de bairros que apresentam IDH mais elevado da cidade. Ambos concentram 
equipamentos comunitários de alcance metropolitanos. No entanto, enquanto o Caju 
abriga vários cemitérios, o Jardim Botânico sedia importantes parques e espaços 
culturais, assim como escolas e hospitais de referência no Rio de Janeiro.  

Este trabalho está organizado em quatro partes. A primeira apresenta algumas 
considerações conceituais sobre bairro, territorialidade e conflito. Nas duas partes 
seguintes, os bairros selecionados são caracterizados. Por último, são apresentados e 
comentados os conflitos urbanos registrados no Caju e no Jardim Botânico. Os dados 
sobre os conflitos foram levantados a partir do banco de dados organizado pelo 
Observatório Permanente dos Conflitos Urbanos na cidade do Rio de Janeiro, Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional - IPPUR/UFRJ, no período 
compreendido entre 1993 e 2007.1  

Nesse período, a Cidade do Rio de Janeiro foi administrada pelos prefeitos César 
Maia e Luiz Paulo Conde. O primeiro, atualmente vinculado ao DEM, mas com 
passagem desde 1991 pelo PMDB, PFL e PTB, vem sendo responsável pela condução 
de políticas públicas calcadas em uma estratégia que objetiva a modernização das 
condições locais da acumulação capitalista e de benefício de alguns segmentos privados, 
em detrimento do atendimento das reais necessidades públicas. Vale lembrar que um 
dos maiores financiadores da última campanha eleitoral de César Maia foi o setor 
imobiliário. Tal opção tem colaborado para o acirramento das ações conflituosas que se 
observa no espaço público da Cidade do Rio de Janeiro nos últimos quinze anos.  

Luiz Paulo Conde é arquiteto e foi prefeito da cidade de 1997 a 2000. Iniciou 
sua carreira política ao assumir a Secretaria de Urbanismo em 1995, compondo o 
segundo governo do ainda prefeito César Maia. Nos dois cargos públicos que ocupou, 
                                            
1 O Observatório dá continuidade a projeto piloto que produziu o "Mapa dos Conflitos Urbanos na Cidade 
do Rio de Janeiro - 1993-2003", resultado de convênio firmado entre o IPPUR/UFRJ, através de seu 
Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza (ETTERN/IPPUR/UFRJ) e a Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro, através de sua Comissão de Assuntos Urbanos. Conforme disponível no site o 
Observatório Permanente dos Conflitos Urbanos ampliou suas fontes e concentra, a partir de novembro de 
2006, a coleta de informações nos quatro jornais de maior circulação na cidade do Rio de Janeiro (Jornal 
do Brasil, Extra, O Dia e O Globo), em um programa diário da rádio CBN, o telejornal RJTV da Rede 
Globo, primeira e segunda edições, no Diário da Câmara Municipal (DCM-RJ), nos relatos de 
manifestações enviados pelos movimentos sociais, na cobertura de eventos pela própria equipe do 
Observatório e nos Inquéritos e ações propostas ao Ministério Público estadual ou propostas pelo próprio 
MP, nas suas promotorias de meio ambiente e cidadania. 



até 1998, privilegiou intervenções urbanísticas na cidade. Como prefeito do Rio de 
Janeiro, Luiz Paulo Conde implantou os programas Rio Cidade, de revitalização das 
áreas urbanas, e Favela-Bairro, de reurbanização e integração das favelas. Também 
enviou para a Câmara um polêmico projeto para construções de hotéis-residência no 
Rio, o que estava proibido desde 1985. Uma das empresas beneficiadas por esta lei foi a 
STA Arquitetura S.A., dirigida pelo economista Marcelo Conde, um dos seus filhos.2 
Sucedendo Conde, desde 2001 César Maia está novamente a frente da Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro. 

 
 
 

1 - Bairro, territorialidade e conflito: forma e movimento, algumas reflexões 
 
O espaço geográfico, isto é, a geografia como materialidade, objeto de estudo da 

Geografia e inquietação de vários profissionais, é constituído por formas espaciais de 
naturezas física, biológica e social distintas, que em conjunto compõem e movimentam, 
a partir de uma ordem que lhes é própria, os cenários geográficos. Estes constituem e 
participam dos territórios e dos lugares, concentram as espacialidades e sustentam e 
promovem territorialidades. São, assim, gerados pelos interesses sociais, como também 
atuam sobre eles. De fato, os cenários geográficos são um contínuo social com 
capacidade de mobilidade, uma vez que incorporam objetos técnicos, de conexão rápida 
e de grandes alcances, permitindo uma movimentação cotidiana específica dos seres e 
das coisas. 

Um determinado lugar, que pode ser uma cidade ou parte dela, por exemplo, 
expressa uma associação dessas formas espaciais de naturezas distintas, com dinâmicas 
e lógicas diversas, mas com força de expressão e atuação em conjunto. Cada lugar se 
revela através de cenários geográficos específicos ou paisagens geográficas. Cada lugar 
apresenta, nesse sentido, morfologias, desenhos, estéticas, velocidades e capacidades 
técnicas variadas, que são produzidas e reproduzidas socialmente. Apresenta também 
níveis diferenciados de desenvolvimento econômico, político e cultural, e 
potencialidades físicas e biológicas diversificadas. Cada lugar é igualmente palco da 
vida cotidiana de indivíduos e grupos, que interferem na paisagem e por ela são 
impulsionados. Embora muitas ações não deixem marcas na paisagem, acontecem nos 
lugares e somente estes podem ajudar a explicá-las.  

Os bairros, como lugares da cidade, possuem, assim, fisionomias distintas, 
resultantes de suas espacialidades, de sua função dentro da cidade, de seus habitantes e 
de sua idade. Pierre Monbeig já afirmava que um bairro tem uma feição que só a ele 
pertence, uma vida particular, uma alma.3 Pierre George (1983), também vem reforçar a 
personalidade dos bairros ao considerá-los como unidades de base da vida urbana. O 
autor ressalta que o morador refere-se ao seu bairro, quando quer situar-se na cidade e 
tem a impressão de ultrapassar um limite quando vai a outro bairro.4 Maria Therezinha 
Segadas Soares (1987), completando essa noção, aponta que a idéia de bairro está 
associada ao sentimento coletivo dos seus habitantes, que possuem consciência das 
especificidades do bairro que moram. Essa consciência é fruto da coexistência de uma 
série de elementos que dão originalidade ao bairro, em meio aos outros bairros que o 
cercam. Para a autora, as características dos bairros devem incluir: o cenário geográfico 
(tipos de habitação, idade e estilo das construções, disposição das ruas), o sítio (lugar 
                                            
2 Folha Online, Segunda-feira, 19 de maio de 2008. 
3 APUD, Lysia M.C.Bernardes e Maria T.Segadas Soares, 1987, p. 106. 
4 Pierre George, 1983, p.76. 



onde se implantou), o seu conteúdo social (modo de vida) e a função dentro do conjunto 
da cidade (residência, produção, comércio, administração).5  

Apesar das singularidades que marcam cada bairro, ele só pode ser entendido a 
partir da totalidade da cidade. Ou seja, o bairro não é uma unidade isolada e autônoma. 
O bairro é uma unidade, porém, uma “unidade sociológica relativa” que só pode ser 
pensada tendo em vista a cidade como totalidade, não sendo a base, ou seja, a estrutura, 
da vida urbana. Conforme Henri Lefebvre (1975), a base da vida urbana é o centro. É 
somente a noção de centralidade que torna possível a cidade e seus bairros. Por isso a 
centralidade é a essência da cidade. O bairro só existe diante da cidade, não pode ser 
pensado desvinculado dela e, portanto, também não pode ser pensado desconsiderando a 
centralidade da cidade.6 

Essas considerações, desenvolvidas por Henri Lefebvre (1975) continuam tendo 
força em conjunto. Entretanto, observamos que os bairros contemporâneos tornaram-se 
mais complexos e plurais em função do acirramento das relações e contradições 
capitalistas, que nos países periféricos tomaram enormes proporções. Como no 
capitalismo as relações sociais se complexificam e as disparidades sociais também, no 
tocante à problemática dos bairros, como ressalta Marcelo Souza (1989, 155), o 
capitalismo singulariza-se, por sofisticar os contrastes de conteúdo e, ao mesmo tempo, 
diluir a vida de relações. 

Nessa direção, a autora argentina Beatriz Sarlo (2004) apresenta uma reflexão 
sobre a Cidade de Buenos Aires que merece atenção, pois tangencia tanto a questão da 
centralidade quanto as características sócio-econômicas dos bairros contemporâneos em 
países periféricos latino-americanos.  

 
Em muitas cidades não existe um "centro". Quer dizer: um lugar 
geográfico preciso, marcado por monumentos, cruzamentos de certas 
ruas e avenidas, teatros, cinemas, restaurantes, confeitarias, ruas de 
pedestres, anúncios luminosos cintilando (...). Antes, podia-se discutir 
se o "centro" de fato terminava em tal rua ou um pouco depois, mas 
ninguém discutiria a existência mesma de um único centro: imagens, 
ruídos, horários diferentes. Ia-se ao "centro"; partindo dos bairros, 
como se fosse uma atividade especial, de feriado, como programa 
noturno, para as compras ou, simplesmente, para ver e estar no centro. 
As pessoas hoje pertencem mais aos bairros urbanos (...) do que nos 
anos 20, quando a ida ao "centro" prometia um horizonte de desejos e 
perigos, a exploração de um território sempre diferente. Dos bairros de 
classe média, já não se vai ao centro. As distâncias se encurtaram, não 
só porque a cidade deixou de crescer, mas porque as pessoas já não se 
deslocam por ela, de ponta a ponta. Os bairros ricos configuraram seus 
próprios centros, mais limpos, mais ordenados, mais bem vigiados, 
mais iluminados e com ofertas materiais e simbólicas mais variadas. 
(SARLO, 2004, p. 13-14) 

 
Assim, bairros como lugares da cidade trazem tanto a noção de contigüidade 

territorial e estabilidade, quanto de acontecimentos cotidianos e mutabilidade. O bairro 
apresenta uma importante relevância, principalmente quando se pretende refletir sobre 
as relações que acontecem em seu interior, na prática cotidiana. Essas relações estão 
condicionadas aos cenários geográficos dos bairros, às suas características sócio-
                                            
5 Lysia M.C.Bernardes e Maria T.Segadas Soares, 1987, p. 106. 
6 Henri Lefebvre, 1975. 



econômicas e ao seu papel na cidade. Nesse sentido, cada bairro sedia e promove 
territorialidades e conflitos que lhes são peculiares.  

Quando falamos de territorialidade, essa noção pressupõe, necessariamente, um 
ou vários sujeitos. A territorialidade corresponde, então, às ações e práticas 
desenvolvidas por vários agentes sociais em uma determinada área geográfica e em um 
dado momento histórico. Essas ações e práticas são produzidas pelas diferentes relações 
estabelecidas entre os agentes em um específico recorte espaço-temporal. Nessas 
relações estão incluídos não apenas os processos vinculados à esfera da produção, mas, 
também, e talvez de forma mais incisiva, os elementos culturais tais como a lingüística, 
a moral, a ética, a religião, enfim, o conjunto complexo de padrões de comportamento 
dado pelas crenças, instituições e valores espirituais e materiais que são transmitidos 
coletivamente e que caracterizam uma dada sociedade. 

Conforme Robert David Sack (1986), a territorialidade humana é uma forma 
espacial de comportamento social. É uma estratégia de um indivíduo ou um grupo de 
afetar ou influenciar pessoas, fenômenos, e relações através da delimitação e do controle 
sobre uma determinada área geográfica, área essa entendida como território. Assim 
variadas são as escalas onde a territorialidade pode ser investigada. Tanto o quarto 
quanto a cozinha, a casa, o escritório, o bairro, a cidade, a região, o estado ou o país 
apesar da diversidade de escalas, são instâncias da territorialidade, são territórios e 
merecem ser vistos como tais.  

No caso em tela, vamos refletir sobre as instâncias das territorialidades na escala 
do bairro, apresentando como exemplo dois bairros da cidade carioca com realidades 
sócio- econômico-espaciais muito distintas, o Caju e o Jardim Botânico. A entrada para 
essa reflexão foi escolhida a partir dos embates que ocorrem dentro dos bairros, gerados 
nos seus cenários geográficos, ou seja, os conflitos urbanos  que emergem nesses 
espaços geográficos.  

Entende-se por conflito urbano todo e qualquer confronto ou litígio relativo a 
infra-estrutura, serviços ou condições de vida urbanas, que envolva pelo menos dois 
atores coletivos e/ou institucionais (inclusive o Estado) e se manifeste no espaço público 
(vias públicas, meios de comunicação de massa, justiça, representações frente a órgãos 
públicos, etc). 

Nesse sentido, vamos traçar um breve perfil dos bairros objeto de reflexão deste 
trabalho para, posteriormente, com base nos dados do Observatório Permanente dos 
Conflitos Urbanos na cidade do Rio de Janeiro, IPPUR/UFRJ, 1993-2007, apresentar, 
analisar e comparar seus principais conflitos e os atores que os promovem.7 

 
 

2 - O Bairro do Caju 
 

O bairro do Caju está localizado na Área Central do município do Rio Janeiro, 
que corresponde, aproximadamente, à antiga cidade do século XIX e à atual Área de 
Planejamento 1 (AP1). A Área de Planejamento 1 é constituída por cinco Regiões 
Administrativas - RAs. O Caju faz parte da I RA, identificada como Portuária. A Área 
Central é também constituída pelos bairros da Gamboa, Saúde, Santo Cristo. A II RA 
compreende apenas o Centro.  

Do ponto de vista da ocupação, os bairros da Gamboa, Saúde e Santo Cristo, 
foram locais de moradia de escravos e operários até o final do século XIX. Já o bairro 
do Caju, então Imperial Quinta do Caju, fazia parte da antiga Fazenda Real de São 
                                            
7 http://www.observaconflitos.ippur.ufrj.br 



Cristóvão, de propriedade da Companhia de Jesus que, com a expulsão dos jesuítas, em 
meados do século XVIII, passou a ser loteada em nome da coroa Portuguesa, em virtude 
de suas amenidades.  Lugar adequado para o banho de mar e repouso, de clima ameno, 
próximo do Centro da cidade, o Caju tornou-se um local de lazer da elite, que construiu 
ali chácaras de veraneio.  

Os bairros contíguos da Gamboa e do Santo Cristo sofriam rápidas mudanças no 
século XIX, com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Houve um 
incremento nas atividades portuárias com a construção de depósitos, trapiches e pontos 
de atracação. Essas atividades aumentaram de intensidade no inicio do século XX, com 
o fortalecimento da indústria cafeeira, que incentivou o desenvolvimento de 
mecanismos para a exportação de café.8 

Com o advento da República e, posteriormente, com a Reforma Passos, o Caju 
começou a perder sua característica residencial. No início do século XX, já não mais se 
configurava como um local de lazer, surgindo Copacabana e Botafogo como as novas 
opções de moradia na Zona Sul. Nesse período, a Estrada de Ferro Rio Ouro é 
construída, e tem lá no Caju sua estação inicial. Além de dispor de saída para o mar e de 
um excelente ancoradouro, a proximidade com o centro comercial da cidade do Rio de 
Janeiro, além da construção da Avenida Brasil, favoreceram sua rápida ocupação 
industrial9. O Caju perde, assim, sua característica residencial e transforma-se em um 
bairro predominantemente industrial. 

Também no final do século XIX e início do XX, chegam ao Caju os primeiros 
pescadores portugueses. Com a introdução da traineira, a população da colônia de 
pescadores triplicou e, em 1937, foi criado o Entreposto de Pesca, dando início à 
primeira colônia de pesca oficial do Rio de Janeiro10.  As atividades pesqueiras ainda 
são exercidas no Caju, na localidade hoje denominada de Quinta do Caju.  

A maior parte da população que vive hoje no Caju é formada por pessoas vindas 
de lugares distantes e diversos que, progressivamente, a partir da 1950, passaram a 
ocupar as áreas de pouco valor econômico, bem como os aterros sanitários, manguezais 
e áreas de aclives. Essas áreas constituem hoje o complexo de favelas do Caju. Segundo 
registros do Instituto Pereira Passos (IPP), são oito as principais favelas desse 
complexo: a Quinta do Caju, a Ladeira dos Funcionários, Parque São Sebastião, Parque 
Nossa Senhora da Penha, Parque Alegria, Parque da Boa Esperança, Parque Conquista e 
Vila Clemente Ferreira.  

O processo de favelização do bairro, que é contemporâneo do processo de 
industrialização e migração do campo para a cidade, intensifica-se na década de 1970. 
Os migrantes que chegavam ao bairro foram absorvidos inicialmente pela construção 
civil, no período da instalação dos grandes e principais estaleiros, como Caneco e 
Ishikawagima, que existiram no bairro até meados de 1990. A partir de então, este 
contingente populacional ficou à margem do processo produtivo formal, aumentando a 
massa de desempregados ou sub-empregados do Rio de Janeiro.  

No bairro, as favelas se misturam com as estruturas industriais semi 
abandonadas, tais como: fábricas desativadas, o porto, cuja única função é de carga, 
descarga, depósitos de contêiners, cemitérios, depósito de lixo, entre outras atividades. 
O Caju apresenta um cenário geográfico empobrecido, sem saneamento e infra-
estrutura, com expressivo tráfico de drogas, que impõe à população seus códigos e 
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regras de controle e submissão, além da poluição do ar produzida pelas indústrias de 
concreto, o cheiro do chorume da usina de lixo e do chorume advindo dos cinco 
cemitérios localizados no bairro.   

O trânsito também contribui para a poluição sonora e visual, com as carretas que 
transportam grandes quantidades de contêiners transitando diariamente pelas poucas e 
precárias ruas do bairro. A privatização de parte do Porto do Rio, que compreende a 
área portuária do Caju pela Companhia Multiterminais, contribuiu, sobretudo, para 
aumentar essa poluição. Os antigos pátios dos estaleiros extintos hoje constituem 
grandes depósitos de contêiners.  

Segundo o Censo Demográfico do IBGE, de 2000, o Caju possuía 17.679 
habitantes. Recente pesquisa realizada pelo Instituto Pereira Passos, em 2003, revelou 
um esvaziamento populacional do bairro e o baixo rendimento salarial nominal mensal, 
concentrado entre um (1) 1e dois (2) salários mínimos. As taxas de natalidade, 
mortalidade infantil e o analfabetismo são as mais altas da AP1. Segundo a mesma 
fonte, há também pouca oferta de habitações ofertadas pelo mercado formal, baixos 
índices de saúde e sobrevivência, e o menor número de estudantes universitários da 
AP1. A violência é considerada como principal problema da área, seguido da saúde e 
transporte11. 
 
 
3 - O Bairro do Jardim Botânico 
 

O Jardim Botânico é um bairro situado na Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro. 
Faz parte da VI Região Administrativa, que integra a AP 2.1. Segundo dados do Censo 
de 2000, o bairro possuía naquele ano 7.070 domicílios e 20.014 habitantes e um 
expressivo rendimento nominal mensal concentrado na classe entre 5 (cinco) e 10 (dez) 
salários mínimos. Desenvolve-se entre o bairro da Lagoa, que lhe é adjacente, e o 
maciço do Corcovado, e muitas de suas ruas são em “cul-de-sac”, causa parcial de 
constantes engarrafamentos. Nele se encontra o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro e o Parque Lage, que contribuem para um clima mais ameno que em 
outras áreas da cidade. Aliado a isso, o bairro tem como limite a Floresta da Tijuca, o 
que contribui para o clima e para o regime de chuvas da região. É cortado por diversos 
rios e cursos d’água, dos quais alguns foram canalizados, enquanto outros ainda correm 
montanha-abaixo, como os rios Cabeça e dos Macacos.  

Trata-se de um bairro antigo cuja primeira ocupação data de 1575. Entre o 
século XIX e meados do século XX, expressiva foi a atividade industrial no bairro com 
destaque para a industria têxtil. Em 1964 a instalação de uma emissora de televisão, a 
Rede Globo, em parte do terreno ocupado até 1953 por uma indústria têxtil, promoveu 
enormes transformações na estrutura e no cenário geográfico do bairro, impacto que 
ainda hoje se observa no Jardim Botânico.  Hoje, como todos os bairros da Zona Sul da 
cidade, o Jardim Botânico vem recebendo um gênero de comércio de grande alcance, 
sobrecarregando o trânsito do bairro.  

A infra-estrutura do bairro contempla bons equipamentos públicos e privados de 
educação, saúde e lazer, como o Hospital da Lagoa e a Associação Brasileira 
Beneficente de Reabilitação (ABBR), recebendo muitos usuários oriundos de outros 
bairros da cidade e mesmo de outros municípios. O Jardim Botânico é também dotado 
de edificações exemplares de diversos momentos da sua história, desde o século XIX, e 
constituído de grande número de edificações unifamiliares, graças a três portarias 
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editadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que 
contribuíram para a sua preservação. Dotado de rede de água e esgoto, de coleta de lixo 
(inclusive seletiva), com distribuição de gás canalizado em mais de 90% das moradias, é 
um dos bairros de IDH mais elevado da cidade. Hoje inexistem favelas no Jardim 
Botânico, tendo a última sido erradicada em 1976.  
 
 
4 – Os conflitos nos bairros do Caju e do Jardim Botânico, 1993 - 2007 
 

 
Considerados do ponto de vista dos conflitos urbanos, isto é, das manifestações 

coletivas na busca de atendimento de direitos, os bairros do Caju e Jardim Botânico se 
diferenciam pela adoção de práticas distintas, com desdobramentos igualmente 
diferenciados. Na pesquisa realizada no banco de dados do Observatório Permanente 
dos Conflitos Urbanos na cidade do Rio de Janeiro, IPPUR/UFRJ, 1993 - 2007, 
notamos que o Jardim Botânico, nesse período, foi objeto de 29 registros nos jornais 
cariocas, no Ministério Público e outras fontes de pesquisa, envolvendo 14 (quatorze) 
conflitos voltados para temas como educação (1), parques, jardins e florestas (4), 
transporte (3), legislação e uso do solo (1), espaço sonoro e visual (1), moradia (1), 
vizinhança (1) e segurança (1), acesso e uso do espaço público (1).  

É importante observar que os conflitos no Jardim Botânico são de natureza 
diferenciada dos conflitos no Caju. No primeiro, os conflitos surgem como 
reivindicações mais “elaboradas”, voltadas para a manutenção da qualidade de vida e do 
lazer, como, por exemplo, a luta contra a poluição sonora, a sobrecarga do trânsito, 
limpeza dos espaços públicos, entre outras. A matéria retirada do banco de dados do 
Observatório Permanente dos Conflitos Urbanos na cidade do Rio de Janeiro, 
IPPUR/UFRJ, 1993-2007, vem ilustrar o que foi dito. 

 
Alguns artistas, como Cássia Kiss e Antônio Grassi, o diretor do 
Jardim Botânico, Liszt Vieira, fizeram um protesto contra o fim do 
convênio com a Comlurb, que mantinha o parque limpo.  
Os artistas fizeram uma limpeza simbólica no local para caracterizar o 
protesto. Segundo Liszt, há quatro meses a Prefeitura retirou do 
parque todos os equipamentos de limpeza e os garis. No entanto, de 
acordo com o diretor, a Prefeitura continua a manter no parque a 
Escola Municipal Júlia Kubistschek sem pagar qualquer aluguel.  
Se não houver acordo, a questão pode parar na justiça, afirmou Liszt. 
O prefeito César Maia rebateu as críticas e disse que não se pode 
contratar um servidor para uma função e transferi-lo para uma outra. 
Quanto ao aluguel da escola, César Maia afirmou que o Colégio de 
Aplicação da UFRJ funciona num prédio da Prefeitura e nada se cobra 
por isso também. (1/6/2005 O Globo)12 

 
Para o mesmo recorte temporal (1993-2007), o Caju, por sua vez, apresentou um 

número de registros de conflitos menor do que o Jardim Botânico. Foram identificados 
22 registros referentes a 10 (dez) conflitos tratando dos seguintes temas: saúde (2), 
moradia (3), transporte (2), trânsito e circulação (2) e segurança pública (1). Vale 
observar que não obstante o nível de poluição sonora e do ar presentes no bairro, não foi 
registrada nenhuma manifestação referente a essas condições. 
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No Caju os conflitos expressam manifestações por direitos mais imediatos como 
garantia da posse da terra e equipamentos urbanos, lutas contra a violência praticada 
pela polícia, negligência médica, entre outras, conforme o exemplo abaixo.  

 
Cerca de cem moradores da Favela Parque Boa Esperança, no Caju, 
protestaram contra a morte de Viviane Souza Lima (7 anos) após a 
aplicação de uma anestesia geral para uma cirurgia no dedo mindinho. 
Os moradores invadiram o Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) 
exigindo a prisão do anestesista Tarcísio Borges. Eles também 
fecharam as pistas de descida da Avenida Brasil por cinco minutos, 
usando paus e pedras para impedir que os motoristas furassem o 
bloqueio.  
A manifestação teve início logo após o enterro da menina, no 
Cemitério do Caju. Ao lado do caixão, que foi carregado por um 
grupo de crianças, havia faixas e cartazes cobrando justiça. Divididos 
em dois ônibus especiais, os moradores seguiram do cemitério 
diretamente para o HGB. Aos gritos de assassino" e "justiça", os 
manifestantes permaneceram quase vinte minutos no hospital. O 
fechamento das duas pistas da Avenida Brasil terminou com a 
chegada de um soldado do 16º BPM, que retirou os pedaços de paus e 
pneus que bloqueavam a passagem dos veículos. Os motoristas que 
tentavam forçar a passagem eram ameaçados pelos manifestantes. (O 
Globo, 10/4/1993)13 

 
 
As formas de luta adotadas pelos moradores do Caju são, na maioria das vezes, 

mais diretas e imediatas, se assim podemos dizer. Fechamento de vias estruturais, 
incêndio de ônibus, confrontos com a polícia, são algumas estratégias verificadas, quase 
sempre organizadas por grupos ocasionais de moradores. No Jardim Botânico, 
passeatas, atos com brincadeiras infantis, denúncias no Ministério Público, entre outros, 
são formas de manifestação, organizadas e levadas a cabo, na sua grande maioria pela 
Associação de Moradores. 

Registre-se que, enquanto no Jardim Botânico partidos ou representantes 
políticos e artistas, por exemplo, participam das reivindicações, no Caju, dificilmente 
observou-se qualquer tipo de apoio às manifestações pesquisadas pelo Observatório 
Permanente dos Conflitos Urbanos na cidade do Rio de Janeiro, IPPUR/UFRJ. 
 
 
Considerações Finais 

 
As reflexões aqui apresentadas sobre bairro, territorialidade e conflito, a partir 

das características de duas realidades com distintas materialidades, o Caju e o Jardim 
Botânico, permitiram estabelecer relações entre cenários geográficos e manifestações 
sociais, e também pensar na inter-relação entre os padrões de conflitos urbanos e as 
realidades sócio-espaciais onde esses conflitos se manifestam.  

 Em linhas gerais, isso significa dizer que, para bairros periféricos, no sentido 
social ou espacial, irá predominar uma determinada forma de expressão das 
manifestações coletivas no espaço público, vinculadas às necessidades da reprodução 
imediata. Diferente do que ocorre em bairros mais abastados. Além disso, o banco de 
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dados permite inferir, por exemplo, que nas favelas as reivindicações costumam ser 
contra o policiamento ali realizado, enquanto o “asfalto” cobra a presença mais 
ostensiva da polícia. Esse resultado pode ser também analisado em função da atuação 
diferenciada das forças policiais nas áreas da cidade.  

No bairro do Caju os conflitos envolvendo temas como saúde, moradia, 
transporte, trânsito e circulação e segurança pública são aqueles que mais se destacam, e 
as estratégias adotadas, para reivindicar a ineficiência dos mesmos, são mais diretas, 
imediatas e mesmo mais violentas, quase sempre organizadas por grupos ocasionais de 
moradores. 

 Da mesma forma que para bairros mais nobres parecem predominar 
manifestações relativas às demandas e reivindicações de melhoria da qualidade do 
ambiente construído e de manutenção dos direitos conquistados. No Jardim Botânico, 
conforme apontado, emergem, entre outros, conflitos voltados para reivindicação da 
manutenção de parques, jardins e florestas, questionamentos sobre o não cumprimento 
da legislação urbanística. As formas de manifestação são quase sempre “passivas” e 
organizadas pela Associação de Moradores.  

Para avançar nessas considerações seria importante aprofundar e incorporar à 
análise aqui tecida o estudo dos padrões de conflito dos diferentes grupos sociais com a 
cidade e com as políticas governamentais, isto é, dos diferentes atores coletivos na 
forma com que se relacionam com a cidade e reagem às políticas governamentais. O 
acompanhamento dos desdobramentos dos conflitos e ações aqui observadas também 
seria de fundamental valor para o entendimento das territorialidades e disputas na 
cidade carioca. 
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