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O PLANEJAMENTO URBANO EM QUESTÃO: O CASO RIO DE JANEIRO Monica 
Amendola [1] Resumo A cidade do Rio de Janeiro tornou-se muito rica como estudo de caso 
sobre a ação de diferentes planos urbanos que decorreram da ação do Estado enquanto agente 
ordenador do território. O Estado adotou inúmeras intervenções tendo por base a recuperação 
econômica, a melhoria dos fluxos e a reversão do quadro dos graves problemas que afligem a 
cidade. A cidade do Rio Janeiro é repleta de nuanças no que diz respeito aos instrumentos 
utilizados pela administração local como diretrizes na construção do espaço urbano carioca ao 
longo de sua história e com reflexos diretos nas relações sociais. Tal análise é pertinente em se 
tratando de uma metrópole outrora capital federal, pólo financeiro, administrativo e cultural 
do país que com o passar dos anos mostra-se refém dos graves problemas urbanos. Para a 
Geografia, tal análise enriquece as reflexões quanto aos estudos urbanos, aos planejamentos 
governamentais e as políticas públicas. 
 
Logo após a perda do status de capital federal, a cidade do Rio de Janeiro é elevada à 
categoria de cidade-estado da Guanabara (de 1960 a 1975). Tal manobra se insere no final do 
governo de Juscelino Kubitscheck de Oliveira e refletiu um período marcado pela atuação do 
poder público no sistema econômico do país lançando mão de todos os recursos disponíveis. 
Essa atuação destinou-se a acelerar o desenvolvimento econômico, particularmente a 
industrialização, e a impulsionar o setor privado nacional e estrangeiro. A política econômica 
planificada então adotada produziu um amplo e profundo surto de internacionalização da 
economia brasileira. Tal conduta do governo federal se fez presente no planejamento urbano 
deste período.  
 
A partir dos anos 60, o planejamento urbano foi importante instrumento de formulação de 
política, mas não apenas no aspecto físico-territorial mas sobretudo no redesenho da cidade, 
de modo a adaptá-la às novas condições sociais, econômicas e tecnológicas então vigentes. O 
planejamento urbano assume um caráter estratégico-desenvolvimentista e os planejadores 
passam a ser os racionalizadores da gestão da cidade contribuindo para um perfil tecnicista, 
apolítico em busca da “cidade ideal”. Para o governo, a acelerada urbanização era necessária 
para a modernização e construção da nação. A questão urbana estava vinculada ao ideário 
desenvolvimentista, excetuando desse processo qualquer demanda social. A eficiência e a 
racionalidade da produção industrial aplicadas à cidade atendia às idéias defendidas na época. 
No entanto, apesar dos investimentos maciços que foram feitos no período do Estado da 
Guanabara, para viabilizar o desenvolvimento econômico da cidade, o estado de crise 
econômica, política e de segurança pública que se instala ao longo desse período na cidade do 
Rio de Janeiro, outrora pólo financeiro, administrativo e cultural, tem seu início com a 
transferência de sua capitalidade para Brasília em 1960 quanto da Fusão do antigo estado do 
Rio de Janeiro com o da Guanabara (1975). 
 
A Fusão foi medida tecnicista burocrático-administrativa tomada pelo governo militar e que 
não ponderou outros segmentos da sociedade como a própria sociedade que foi excluída desse 



 

 

processo. Todo riqueza concentrada na Guanabara oriunda desde que a cidade do Rio de 
Janeiro era capital federal, as maiores concentrações da população de alta renda como 
empresários e políticos, a localização das principais instituições financeiras além das 
arrecadações tributárias de origem municipal, estadual e federal, seriam redistribuídas em 
forma de grandes investimentos por todo o estado novo. Passados mais 30 anos da Fusão, 
constata no município do Rio de Janeiro uma decrescente participação do PIB do estado e um 
sensível agravamento das condições sócio-econômicas, principalmente da população 
periférica tão depauperada nas últimas décadas. 
 
Tal situação não contempla as necessidades ambientais e infra-estruturais impostas atualmente 
a uma cidade que busca revitalizar-se e retomar seu desenvolvimento. Atualmente, segundo o 
ideário neoliberal, uma cidade deve oferecer condições infra-estruturais e ambientais para 
tornar-se atraente aos grandes investimentos. Ao contrário, a Cidade do Rio de Janeiro vinha 
causando repulsão de grandes empresas e indústrias de seu território. A Cidade do Rio de 
Janeiro passa a perder progressivamente investimentos agravando consideravelmente as 
condições sócio-econômicas. Daí, o governo incorpora o ideário dos planejamentos 
estratégicos nos anos 90 com o intuito de reverter esse quadro. Cabe-nos reservar um 
aprofundamento dessa medida adotada pelo governo local que vem causando verdadeiras 
mudanças no contexto urbano. 
 
Os Planos Estratégicos de Cidades incorporam o ideário neoliberal cujas grandes intervenções 
urbanas vão aos poucos configurando um novo ordenamento espacial na cidade subsidiado 
pelas leis do mercado. As exigências mercadológicas atuam como pano de fundo no cenário 
de grande competitividade entre cidades e se impõem grandes transformações à cidade, para 
que esta se torne atraente aos grandes investidores e empreendedores. 
 
A administração local considera os Planos Estratégicos como um instrumento de (re) 
ordenamento urbano que tem por objetivo redinamizar a economia local e tem por desafio 
minimizar os conflitos sociais oriundos dos diferentes segmentos da sociedade. Os Planos 
Estratégicos são legitimadores dos projetos de intervenção e estes são a forma mais acabada 
da cooperação público-privada e que autodenominam como projetos multidimensionais 
porque teriam a capacidade de reunir a competitividade econômica, a sustentabilidade 
ambiental e a coesão social. 
 
No entanto, os resultados previstos não condizem com a realidade sócio-econômica da cidade 
do Rio de Janeiro. Alguns projetos não se realizaram em sua plenitude, os indicadores 
sócio-econômicos expressam uma redução na participação do PIB regional, o caos urbano se 
instala corroborado pelos elevados índices de violência, favelização, informalidade além dos 
intermináveis engarrafamentos, falta de assistência hospitalar entre outros problemas. Enfim, 
o quadro de decadência econômica e deterioração do espaço urbano se perpetuam. Tal 
diagnóstico leva-nos a uma inquietação quanto às decisões tomadas pelo poder público e 
privado que coloca em dúvida o futuro da cidade. [1] doutoranda da Universidade de São 
Paulo. 
 


