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RESUMO 

A escolha da cidade do Rio de Janeiro para a realização dos jogos Pan-

Americanos de 2007, durante a administração do então Prefeito César Maia, é 

o início da efetivação de uma política baseada no "empresarialismo urbano", 

delineada desde a elaboração do Plano Estratégico da cidade do Rio de 

Janeiro - Rio Sempre Rio, lançado em 1996. Com a justificativa do 

desenvolvimento sócio-econômico e da posição de destaque na qual seria 

inserida a cidade, a partir do sucesso da realização dos jogos, uma série de 

políticas e intervenções urbanas começam a ser postas em prática, com o 

objetivo de tornar a cidade atrativa a novos investimentos. É essa a mesma 

estratégia que vem sendo usada para a realização dos jogos da Copa do 

Mundo em 2014, e das Olimpíadas em 2016. Nesse sentido, o presente 

trabalho pretende investigar o impacto deste último mega-evento na moradia 

da população da Zona Oeste carioca, mais especificamente na comunidade 

Vila Autódromo. 

Nesse contexto mercadológico no qual se insere a cidade, a Zona Oeste 

vêm sendo palco de grandes investimentos públicos e privados, gerando 

grandes transtornos a população residente no local. A partir dos projetos 

oficiais, de conflitos acompanhados pelo Observatório de Conflitos Urbanos na 

cidade do Rio de Janeiro1 e das diferentes mídias de comunicação, o trabalho 

tem a intenção de investigar as estratégias de sobrevivência desta 

                                                             
1
 Fonte e instrumento de pesquisa que registra, sistematiza e classifica lutas urbanas, movimentos sociais e as 

múltiplas e diversas manifestações da conflitualidade no referido território, através de uma base de dados 

disponibilizada para consulta na rede mundial de computadores - www.observaconflitos.ippur.ufrj.br  

 



 

comunidade, que resistiu aos projetos de 2007 e que, agora, enfrenta novos 

desafios com a realização da Copa e dos Jogos Olímpicos de 2016.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1970, profundas transformações políticas, 

econômicas e sociais começam a ocorrer mundialmente. Com a propagação do 

modelo neoliberal, o papel do Estado é debatido e a lógica mercantil passa a 

se sobrepor a lógica do Estado. HARVEY (1996) afirma que “a globalização 

econômica e financeira fez com que os Estados Nacionais perdessem parte de 

sua capacidade de controle dos fluxos financeiros”. Assim, os governos locais 

passam a intervir intensamente nas políticas urbanas e o modelo de 

planejamento urbano regulador do uso solo urbano começa a ser questionado. 

Segundo FERREIRA (2000), na medida em que este modelo “representa um 

obstáculo à implementação de empreendimentos e empresas caros à cidade”, 

surge um novo modelo de planejamento, baseado na técnica de planejamento 

estratégico de empresas para a gestão de cidades, o planejamento estratégico 

de cidades.  

Nesse sentido, a valorização da ideia de gestão, caracterizada pela 

administração do presente, e “a „flexibilidade‟ das novas modalidades de 

planejamento e gestão – simbolizada pela ascensão da perspectiva de 

governança local (local governance) em detrimento dos esquemas mais 

estatistas de governo local (local government)” aparecem como importantes 

fatores para o favorecimento de um planejamento “mercadófilo”, acabando com 

o modelo regulatório dos anos 70 e dando início a um processo de adequação 

imediata aos interesses privados (SOUZA, 2001). Diferente das expectativas 

de um plano diretor, o plano estratégico não se preocupa com regras, justiça 

social ou ambiental, “ele é um conjunto de intenções que contém metas, 

esboços de programas e onde são mencionados grandes obras e grandes 

projetos urbanísticos a serem concretizados, tudo isso embelezado com a 

ajuda de slogans e frases de efeito” (SOUZA e RODRIGUES, 2004). 



 

No Brasil, o processo de redemocratização, a elaboração da Constituição 

Federal de 1988 e a definição da obrigatoriedade dos Planos Diretores para 

municípios com mais de 20.000 habitantes, durante a década de 1980, reativa 

no país a discussão sobre o planejamento das cidades. A década de 1990, 

marcada pelo agravamento da crise econômica, introduz nas cidades um novo 

desafio: o de se tornarem receptivas e, ao mesmo tempo, competitivas. Assim, 

esse novo modo de planejamento, originalmente norte-americano (difundido 

pela Europa, onde ganhou especificidades e, mais tarde, pela América Latina), 

chega ao Brasil na segunda metade da década de 1990 e é incorporado à 

cidade do Rio de Janeiro durante o governo César Maia.  

Baseadas nos princípios “mercadófilos” de planejamento, as cidades 

pretendem, então, conciliar a dinamização urbana com a minimização dos 

conflitos sociais, como ressaltado a seguir: 

O que conta, nesse novo estilo de planejamento, é a capacidade da 

cidade de atrair investimentos: do oferecimento generoso de infra-

estrutura para mega-empreendimentos empresariais até incentivos 

fiscais, passando pelo “marketing urbano” (em que se destacam as 

vantagens de se investir na cidade em questão), vale tudo na hora de 

atrair os investidores. As cidades aparecem nessa ótica, como 

competidoras umas das outras, em uma guerra para capturar 

investimentos (e, em vários casos, também turistas). (SOUZA E 

RODRIGUES, 2004). 

 

Nesse sentido, a escolha da cidade do Rio de Janeiro para a realização dos 

jogos Pan-Americanos de 2007 é o início da efetivação de uma política 

baseada no “empresarialismo” (SOUZA, 2001), inspirada na experiência de 

Barcelona e delineada desde a elaboração do Plano Estratégico da cidade do 

Rio de Janeiro - Rio Sempre Rio, lançado em 1996. O planejamento estratégico 

de cidades, portanto, faz com que a administração local adote uma postura 

empreendedora na qual uma série de políticas e intervenções urbanas 

começam a ser postas em prática, através das parcerias público-privadas, com 

o objetivo de tornar a cidade atrativa a novos investimentos, principalmente, 

grandes empreendimentos imobiliários (AMENDOLA, 2002). 



 

É essa a mesma estratégia usada para a realização dos jogos da Copa do 

Mundo em 2014, e das Olimpíadas em 2016 na cidade do Rio de Janeiro. Com 

a justificativa do desenvolvimento sócio-econômico e da posição de destaque 

na qual seria inserida a cidade, a partir do sucesso da realização dos jogos, a 

cidade passa a ser gerida como uma empresa, como destaca SOUZA e 

RODRIGUES (2004): 

Propala-se a ideia (comumente exagerada) de que todo esse esforço 

(feito às custas do contribuinte e em detrimento de esforços 

direcionados para investimentos de maior interesse social) vale a 

pena, pois gera empregos e “aquece” a economia local. 

Nesse contexto mercadófilo, a Zona Oeste do Rio de Janeiro vem sendo 

palco de grandes investimentos públicos e privados. A Barra da Tijuca, local de 

grande parte das provas e modalidades esportivas nos jogos Pan-Americanos 

de 2007, foi novamente escolhida para receber importantes instalações durante 

os jogos olímpicos de 2016, abrigando mais da metade dos eventos dos jogos. 

O bairro, intitulado pelo Comitê Olímpico como “O coração dos jogos”, receberá 

a Vila Olímpica, o Parque Olímpico e 15 instalações onde serão realizadas 

competições de 14 esportes olímpicos. Além de investimentos em transporte, 

como os corredores exclusivos para ônibus, os BRTs (Bus Rapid Transit), e a 

linha 4 do metrô ( que ligará a zona sul da cidade ao bairro). 

Caracterizado por SOUZA (2006) como um “espaço de auto-segregação 

por excelência”, em virtude dos inúmeros condomínios exclusivos “protegidos 

do espaço circundante por um notável aparato de proteção” a Barra da Tijuca 

reafirma sua potencialidade segregadora no âmbito de uma "estratégia 

territorial elitista, excludente e segregadora” (SÁNCHEZ, BIENENSTEIN, 

MASCARENHAS e OLIVEIRA, 2012). Com o anúncio da recepção dos jogos 

olímpicos, a região da sub-prefeitura da Barra da Tijuca (que engloba outros 

bairros ao redor como o Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande,Vargem 

Pequena, Jacarepaguá, Taquara, Praça Seca, Anil, Curicica, Freguesia, 

Pechincha, Tanque, Cidade de Deus, Gardênia, Itanhangá e Vila Valqueire) já 

removeu cerca de 503 famílias de 3 comunidades e ameaça, ainda, cerca de 

3.000 famílias de 6 comunidades na região (COMITÊ POPULAR DA COPA E 

OLIMPÍADAS, 2011). 



 

 

Figura 1: Quadro Síntese do Número de Famílias Removidas ou Ameaçadas de Remoção, por 
comunidade, Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, 2011. Comitê Popular da Copa e Olimpíadas. 

 

Dentre as comunidades ameaçadas, destaca-se a Vila Autódromo, 

comunidade que circunda parte do Autódromo Nelson Piquet. Desde 1962 

ocupando uma área de grande interesse imobiliário, os moradores desta 

comunidade há muito sofrem com a possibilidade de remoção (ocorrendo a 

primeira tentativa em 1992). A conjuntura sempre apreensiva tornou a Vila 

Autódromo uma comunidade organizada e combativa, símbolo de resistência 

frente à política mercadológica na qual se insere a cidade do Rio de Janeiro. 

Nesse sentido, o presente trabalho, fruto da observação permanente da seção 

“Observando de Perto – Impactos dos Megaeventos” do Observatório de 

Conflitos Urbanos, pretende investigar as estratégias de sobrevivência desta 

comunidade, que resistiu aos projetos de 2007 e que, agora, enfrenta novos 

desafios com a realização da Copa e dos Jogos Olímpicos de 2016. 

 

 

 

 



 

2. A VILA AUTÓDROMO 

A ocupação da área hoje denominada Vila Autódromo começou por volta de 

1962, quando apenas pescadores moravam ali. Surpreendidos pelo aterro de 

parte do que eles chamavam na época de “Lagoinha”, pescadores que viviam 

ao redor da Lagoa de Jacarepaguá foram “empurrados” para uma estreita faixa 

de terra entre os muros do Autódromo e a sinuosa margem da lagoa, em 

virtude da construção do Autódromo de Jacarepaguá e de um conjunto 

residencial para a Aeronáutica, em 1975. (Brito, 2006). 

Quando o Rio de Janeiro ainda era Estado da Guanabara, quando 

ainda não havia SERLA, FEEMA, Secretaria do Meio Ambiente, nem 

sequer havia ali luz da Light, quando ninguém queria morar pelas 

bandas da Barra e Jacarepaguá, porque era área rural, local deserto 

e inóspito, cheio de mosquitos, sem iluminação, água encanada e 

transporte, só pescadores ali habitavam por necessidade e questão 

de sobrevivência. (Brito, 2006). 

 

O processo de expansão da cidade interferiu diretamente na vida desses 

moradores (figuras 2 e 3) e fez com que a Zona Oeste e, consequentemente, a 

área na qual se localiza a comunidade se tornasse o centro das atenções de 

grandes construtoras e especuladores. Segundo a moradora Inalva Mendes de 

Brito (2006), comunidades como Camorim, Rio das Pedras e Muzema 

começaram a se formar nessa mesma época, meados da década de 1970, 

abrigando trabalhadores e operários, atraídos pelas inúmeras obras e 

construções de novos condomínios na Barra da Tijuca. Além disso, a 

proximidade com a Lagoa, naquele momento ainda com pesca farta, fazia da 

Vila Autódromo o local perfeito para as famílias desses trabalhadores. 



 

 

Figura 2: Histórico da ocupação da Vila Autódromo 

 

Ainda segundo Inalva Mendes Brito (2006), quatro momentos explicam a 

existência e permanência da comunidade: o primeiro ciclo se constitui no grupo 

de pescadores, liderados pelos Srs. Pernambuco, Tenório e Natal. “Naquela 

época tais pescadores e suas famílias viviam exclusivamente da pesca e 

trocavam o pescado por verduras com o Sr. Cornélio e Dna. Maria, que 

mantinham hortas próximas à Lagoa.”. O segundo está ligado a Construção do 

Rio Centro; o terceiro, à construção do Autódromo de Jacarepaguá e; o quarto, 

a construção do Metrô. 

 Em 1987, a comunidade funda a Associação de Moradores e 

Pescadores da Vila Autódromo – AMPAVA, com todas as formalidades legais 

necessárias. A organização jurídica foi um importante instrumento de luta e 

articulação dos moradores que, a partir de então, conquistaram importantes 

avanços pra comunidade, como relata Inalva Mendes de Brito (2006) a seguir, 

culminando na autorização de assentamentos de algumas famílias, vindas da 

Comunidade Cardoso Fontes, durante a prefeitura de Marcelo Alencar, em 

1989: 

A partir daí a comunidade conquistou luz elétrica, água encanada, 

fossas assépticas e sumidouros em todas as residências, telefones, 

ruas traçadas, documentação formal e registro na Marinha e no 

Ibama para os remanescentes sessenta pescadores profissionais, 

duas igrejas evangélicas e um núcleo da Pastoral das Favelas da 



 

Igreja Católica. Tudo construído e organizado pelos próprios 

moradores, sem qualquer apoio governamental a despeito do IPTU 

pago por boa parte dos moradores com base na mesma planta de 

valores aplicada na Barra da Tijuca. Em 1989, quando tínhamos na 

Prefeitura o Dr. Marcelo Alencar, este autorizou o assentamento, ali, 

de várias famílias oriundas da Comunidade Cardoso Fontes. 

Em 1992, com a realização da ECO92, embalados pelos avanços nas 

discussões da Constituição de 88, os moradores enfrentam um novo desafio, o 

discurso ambientalista. O então sub-prefeito da Barra da Tijuca, Eduardo Paes, 

abriu uma ação civil pública, alegando textualmente que a comunidade 

causava danos estético, visual e ambiental e pedindo a justiça sua remoção. 

Tenório, presidente da Associação de Moradores na época, participou 

ativamente dos protestos que questionavam essa afirmação, culminando em 

uma discussão com o então sub-prefeito Eduardo Paes e, em sequência, o seu 

assassinato. O sítio do Observatório de Conflitos Urbanos da Cidade do Rio de 

Janeiro registrou o caso do dia 23 de março de 1993, em que os moradores 

além de reivindicarem, denunciavam o assassinato do líder comunitário2. 

 

 

Figura 3: Histórico da ocupação da Vila Autódromo. 

 

                                                             
2 O relato completo do conflito pode ser encontrado no sítio do Observatório de Conflitos Urbanos na 
Cidade do Rio de Janeiro (WWW.observaconflitos.ippur.ufrj.br). 



 

Como pode ser observado na figura anterior, quatro momentos importantes 

para a história da comunidade podem ainda ser destacados: o assentamento 

legal de mais sessenta famílias, através da antiga Secretaria da Habitação e 

Assuntos Fundiários do Rio de Janeiro, em 1994; a titulação de cento e quatro 

famílias pelo Governo do Estado, em 1997; o recebimento da Concessão de 

Uso Real por noventa e nove anos para moradores da faixa marginal da Lagoa, 

em 1998 e; o decreto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro considerando 

parte da comunidade Área de Espacial Interesse Social, em 2005. Ainda assim, 

os moradores sofreram fortes pressões com a realização dos jogos Pan 

Americanos de 2007, como ressalta Sánches et al. (2012):  

“Os moradores da Vila Autódromo (...) mesmo com título de posse 

concedido pelo governo estadual em 1994 e ali residindo há décadas 

sofreram intensa ameaça de expulsão, embora tenham resistido 

mediante mobilização interna e constante articulação externa. (...) Há 

muito tempo sabemos do interesse de capitais imobiliários em 

remover daquela região valorizada os segmentos sociais totalmente 

desprovidos de recursos financeiros para alimentar o projeto elitista 

do bairro. O Pan-2007 serviu assim como oportunidade especial para 

acentuar os esforços de exclusão e remoção.” (SÁNCHES, 

BIENENSTEIN, MASCARENHAS e OLIVEIRA, 2012)  

Após forte organização e mobilização, os moradores conseguiram resistir às 

constantes ameaças de remoção. Atualmente, cerca de 450 famílias residem 

na comunidade que, mesmo com algumas conquistas jurídicas ao longo dos 

mais de 20 anos de luta, continua sofrendo pressão por parte do Estado, desde 

ameaças verbais e veiculação de notícias na mídia até marcações feitas nas 

residências e ações judiciais.  

 

3. OS JOGOS OLÍMPICOS  

 

A escolha do município do Rio de Janeiro para cidade-sede das Olimpíadas 

de 2016, veio acompanhada do anúncio, feito em 2009 pela Prefeitura do Rio, 

da remoção de mais de 3.500 famílias de seis comunidades das Zonas Norte e 

Oeste, inclusive a Vila Autódromo. O Plano de Legado Urbano e Ambiental da 



 

Prefeitura afirmava que a área em que se localiza a comunidade, serviria para 

ampliação das Avenidas Abelardo Bueno e Salvador Allende. 

Aliado a isso, o Plano Estratégico de Governo 2009 – 2012, apresentado 

pelo prefeito Eduardo Paes em dezembro do ano de 2009, tinha como uma de 

suas metas “reduzir em 3,5% as áreas ocupadas por favelas no Rio”, o que, 

também, incluía a Vila Autódromo em uma relação de 119 favelas a serem 

integralmente removidas até o prazo final que seria o fim do ano de 2012. A 

justificativa ambiental também volta a aparecer, com a afirmação da prefeitura 

de que essas comunidades se localizavam em “locais de risco de deslizamento 

ou inundação, de proteção ambiental ou destinados a logradouros públicos”. 

Os moradores, então, mostraram que era possível uma recuperação ambiental, 

sem a destruição de casas. 

O projeto olímpico para 2016 prevê, entre muitos outros empreendimentos, 

a construção de um Parque Olímpico, que concentrará a maior parte dos jogos 

e se localizará em uma área de 1.180 quilômetros quadrados nas margens da 

Lagoa de Jacarepaguá. Assim, em março de 2010, em reunião com o 

Secretário Especial da Rio 2016, Secretaria de Habitação (Secretário, o 

Subsecretário e o Diretor de Planejamento), Defensoria Pública, Núcleo 

Piratininga e da Comunidade Pitimbu, o primeiro secretário surgiu com uma 

nova justificativa para a remoção: “as condições de segurança que deveriam 

ser garantidas pela criação de uma área livre junto ao perímetro do Autódromo 

e a faixa marginal de proteção da Lagoa de Jacarepaguá” (Parecer Técnico: 

Vila Autódromo: o Direito à Moradia, o Direito à Cidade e a Rio 2016; p. 3 apud 

PLANO POPULAR DA VILA AUTÓDROMO, 2011). 

No entanto, o projeto vencedor do escritório de arquitetura inglês, Aecon, 

não previa a remoção da Vila Autódromo, pelo contrário, sua manutenção foi 

prevista e reconhecida. Além disso, rapidamente tornou-se pública a 

informação de que a Vila Autódromo constituía um dos poucos bairros 

populares da cidade não submetidos a traficantes ou milícias. 

Assim, em mais uma tentativa de legitimação da remoção, a Prefeitura 

apresentou um projeto viário que alterava a rota inicial da BRT Transcarioca, 

passando por cima da comunidade. A via, que já estava em obras, ainda 



 

contava com inúmeras irregularidades ambientais.     

Como parte da mobilização, então, os moradores organizaram e 

participaram de manifestações que reivindicavam a permanência da 

comunidade. Destacam-se, entre elas, a manifestação do dia 16 de agosto de 

2012 e a manifestação do dia 20 de junho de 2012. A primeira, contou com a 

presença do então secretário municipal de Habitação, Jorge Bittar, que 

apresentou aos moradores da Vila Autódromo um projeto do chamado 

Residencial Parque Carioca, localizado a cerca de um quilômetro da 

comunidade. Com recursos provenientes do programa do governo federal 

“Minha Casa, Minha Vida”, o conjunto habitacional deveria ficar pronto até 

2013.  

Durante o ato, em que os moradores protestaram com faixas e cartões 

vermelhos, o secretário prometeu para a imprensa que “nenhuma família sairá 

da Vila Autódromo antes de os apartamentos estarem prontos. O projeto está 

na fase de licenciamento. Nossa expectativa é que as obras estejam 

concluídas em cerca de uma ano e meio. Hoje, nosso objetivo era esclarecer a 

comunidade sobre o processo de reassentamento”. (Observatório de Conflitos 

Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro, 2012). 

A segunda, fez parte das manifestações da Cúpula dos Povos em que 

cerca de duas mil pessoas, moradoras da Vila Autódromo e movimentos 

sociais de todo o país, caminharam pela comunidade chegando próximo ao 

local onde se realizava a cúpula de chefes de Estado e de governo da Rio +20, 

o Rio Centro, onde cerca de 150 policiais do Batalhão de Choque aguardavam 

os manifestantes. O então ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, 

Gilberto Carvalho, foi até a manifestação e prometeu um encontro entre os 

manifestantes, representantes da ONU e do governo federal. A ideia era que 

um grupo de moradores entregasse o Plano Popular da Vila Autódromo, 

documento elaborado pelos moradores em parceria com universidades, 

apresentando alternativas a remoção e propostas para a urbanização da 

comunidade. (Observatório de Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro, 

2012). 

 



 

4. PLANO POPULAR DA VILA AUTÓDROMO 

Como mais um instrumento de luta e resistência da comunidade, a Vila 

Autódromo lançou, em 18 de dezembro de 2011, o plano popular da Vila 

Autódromo. Em parceria com o NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ (Núcleo 

Experimental de Planejamento Conflitual do Laboratório Estado, Trabalho, 

Território e Natureza do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 

Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e do NEPHU/UFF 

(Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da Universidade 

Federal Fluminense), os moradores discutiram e elaboraram propostas em 

contraposição ao plano elaborado da prefeitura que, colocava como única 

alternativa, a remoção da comunidade. 

Eles têm o PLANO DELES, que pretende nos apagar do mapa da 

cidade. Agora nós temos o NOSSO PLANO, QUE AFIRMA NOSSA 

EXISTÊNCIA E NOSSO DIREITO DE CONTINUAR EXISTINDO. E 

não apenas nosso direito de continuar existindo, mas nosso DIREITO 

A CONDIÇÕES ADEQUADAS DE URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS 

PÚBLICOS, NOSSO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, 

ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. (Plano Popular da Vila 

Autódromo, 2011). 

 

Com uma metodologia inovadora, entendendo que moradores e a 

comunidade detêm um saber que pode embasar um plano tecnicamente 

consistente, foram elaborados, através de oficinas e reuniões, dez princípios e 

objetivos que norteiam o plano, dentre eles: a afirmativa de que “o plano é 

resultado e expressão da luta dos moradores” e, nesse sentido, são eles que 

decidem sobre os objetivos e prioridades; a rejeição da remoção involuntária de 

qualquer morador e a afirmação do direito de permanência no local; o acesso a 

moradia digna a todos os moradores, independente de sua atual condição de 

ocupação; o acesso a equipamentos e serviços urbanos e; o entendimento de 

que o plano faz parte da luta de todas as comunidades do país que lutam 

contra as violações do direito à moradia. (PLANO POPULAR DA VILA 

AUTÓDROMO, 2011) 



 

O plano teve como objetivo, portanto, não só a instrumentalização da 

luta e resistência, mas a formação de planejadores populares que, apoiados 

por técnicos e profissionais, pudessem enfrentar o desafio da elaboração e 

concretização de um novo tipo de planejamento. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escolha do Rio de Janeiro como sede para megaeventos, evidencia um 

novo momento pelo qual passa a cidade, um processo de mercantilização e de 

estabelecimento de novos padrões de relação entre os agentes econômicos e 

sociais, segundo Harvey (2005) estamos passando por uma “reorientação das 

posturas das governanças urbanas adotadas nas últimas duas décadas  nos 

países capitalistas avançados” em que  a abordagem „administrativa‟ da  

década de 60, dá lugar  “a formas de ação iniciadoras e „empreendedoras nas 

décadas de 1970 e 1980” (p. 167). Nesse sentido, ele enumera elementos 

essenciais para este modelo empresarial urbano: a coalisão de interesses que 

sustenta a governança empreendedorista fundada na “noção de „parceria 

público-privada‟”; as atividades empreendedoras promovidas pela parceria 

público-privada e demais atividades capitalistas, seriam especulativas, 

subordinadas ao mercado e; o empreendedorismo enfocaria mais a 

intervenção em torno de partes específicas da cidade do que o conjunto do 

território. 

Nesse sentido, Vainer (2007) critica este modelo ao destacar que “ao invés 

de respeitar as regras, ele impõe as regras” e, assim, viabiliza a “cidade de 

exceção”: 

A cidade de exceção se afirma, pois, como uma nova forma de 

regime urbano. Não obstante o funcionamento (formal) dos 

mecanismos e instituições típicas da república democrática 

representativa, os aparatos institucionais formais progressivamente 

abdicam de parcela de suas atribuições e poderes. A lei torna-se 

passível de desrespeito legal e parcelas crescentes de funções 

públicas do estado são transferidas a agências “livres de burocracia e 

controle político”.(2011 p. 10) 

Em consonância a isso, a mídia exalta as qualidades que os 

megaeventos podem trazer a cidade, geração de empregos, estímulo ao 



 

turismo. O sítio da Prefeitura do Rio sobre as Olimpíadas afirma que as 

mudanças urbanísticas trazidas pelos jogos têm por objetivo ”acabar com a 

cidade partida, integrar, levar dignidade à população”. É o início da construção 

da “vocação da cidade para os megaeventos”, como comenta Sánchez et a.l 

(2012): 

 “O investimento discursivo dos mentores dos respectivos projetos, 

dos patrocinadores e organizadores do evento, dos órgãos 

governamentais envolvidos e de diversos meios de comunicação, 

está orientado para enaltecer esta qualidade que seria inata da 

cidade, isto é, a identidade esportiva carioca associada à exuberância 

do sítio urbano, elementos que, juntos, constroem a “vocação da 

cidade para os megaeventos”. Tal “vocação” aparece como um 

atributo inquestionável, numa apresentação da cidade como sujeito 

que – unificado, com subjetividade e vontade própria – volta-se para 

um mesmo ideal olímpico que emerge dessa condição” (SÁNCHEZ, 

BIENENTEIN, MASCARENHAS, OLIVEIRA, 2012. p.236) 

 

O histórico da comunidade Vila Autódromo revela que os conflitos 

existentes naquela região influenciaram diretamente na união da comunidade, 

fazendo desta um símbolo de resistência. As manifestações públicas, a 

articulação em diferentes esferas, os problemas divididos no dia-a-dia, 

compartilhados e reivindicados juntos, possibilitaram a difusão da comunidade 

nacional e internacionalmente.  

Assim, em um contexto em que a cidade se torna mercadoria, são estes 

o sujeitos políticos que vão atuar contra a ditadura do consensualismo, isto é, 

sujeitos coletivos no espaço público que irão contrariar e reivindicar, através de 

suas manifestações, a lógica dessa cidade em que impera a “ditadura 

empresarial, ditadura do capital” (Vainer, 2007). 

“Acho que a comunidade sobrevive porque ela foi ameaçada, ela é 

ameaçada há 20 anos e essa ameaça faz a resistência dela.” (Inalva 

Mendes Brito, moradora da Vila Autódromo, 2012)  
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