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RESUMO

Nas duas últimas décadas o Brasil tomou um novo rumo no que se refere ao planejamento urbano. O Rio de 

Janeiro, entre outras cidades, começou a ser pensada e articulada a partir do planejamento estratégico, na  

qual a cidade é planejada através do interesse de mercado. Com a decisão da Copa de 2014 e as Olimpíadas 

de 2016 serem sediadas no Brasil,  este modelo de planejamento se intensificou. Os Megaeventos estão 

servindo como justificativa do poder público para diversas remoções de comunidades no país. E atualmente,  

a Vila Autódromo, comunidade localizada no Rio de Janeiro, tornou-se símbolo da luta a favor da urbanização  

da comunidade, e contra a remoção. Foi desenvolvido entre os moradores e a parceria com Universidades da  

UFRJ (ETTERN/IPPUR) e da UFF (NEPHU), o Plano Popular da Vila Autódromo, que desenvolve um projeto  

urbano,  econômico,  social  e  cultural  alternativo  ao  projeto  do  poder  público.  O  Plano  Popular  é  uma  

alternativa mais barata, viável, e que respeita a opinião dos moradores e suas necessidades. Através da 

coleta de dados sócio-econômicos de moradores, levantamentos das edificações existentes na comunidade e  

estudos sobre as condições naturais  do local e sobre políticas públicas de atendimento a população,  foi  

possível desenvolver o projeto que trata desde questões de habitação, saneamento e meio ambiente, até 

questões culturais, envolvendo um Centro Comunitário e áreas de lazer e encontros. Além disso, a relação da  

comunidade com seu entorno também foi tratada com intuito de adequar o mobiliário urbano, como calçadas  

e  pontos  de  ônibus  e  analisar  a  necessidade  de  investimentos  na  construção  de  aparelhos  dentro  da 

comunidade (creche, posto de saúde, escola, etc). O objetivo dessa pesquisa é apresentar as decisões do  

governo em relação a Vila Autódromo, e sua alternativa posta através de seus moradores,  com o Plano 

Popular da Vila Autódromo, e a partir dessa apresentação, discutir o modelo de planejamento da cidade. A  

metodologia foi  realizada através de coleta de dados e estudo das necessidades do local,  além de uma  

pesquisa sobre o planejamento inserido na cidade, e do que seria possível e ideal. O Plano Popular já foi um  

grande ganho da comunidade, onde se viu organizada e capaz de analisar  suas maiores necessidades,  

porém para o Plano ter o maior êxito é necessário que a prefeitura observe com cautela o Plano e ouça a voz  

da população. O Plano Popular já foi entregue ao prefeito Eduardo Paes, resta esperar e lutar para que essa  

comunidade possa continuar existindo de maneira mais digna. 
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INTRODUÇÃO 

A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 vêm remodelando a infraestrutura das cidades  

brasileiras  e  o  planejamento  de  projetos  e  obras,  influenciando  de  uma  forma  significativa  na  vida  da  

população  com  os  grandes  investimentos  do  capital  privado  e  público.  Serão  investimentos  que  irão  

influenciar para sempre na estrutura da cidade, e por isso deve ser tratado como um assunto grandiosamente  

importante. A grande dificuldade dessas obras é que ela deve ser desenvolvida em um curto período de  

tempo, além de ter que seguir as exigências da FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado) e ser 

influenciado  pela  especulação  imobiliária.  As  intervenções  urbanísticas  passam  a  ter  o  foco  nos 

Megaeventos, são preparadas para os turistas e para o espetáculo. Com essas especificidades, a população,  

principalmente a mais carente, deixa de ser o foco dos investimentos, criam-se novos processos de elitização.  

O cidadão deixa de ter o direito à cidade.

As cidades-sedes  da  Copa absorvem de forma arrebatadora  as  transformações  causadas  pelos  

novos empreendimentos, gerando uma série de alterações no transporte, no consumo e no acesso à cidade.  

Na cidade do Rio  de Janeiro  é  visível  a  alta  dos  preços das  residências.  Os lugares que tinham baixa 

valorização para a moradia, por se localizarem na região central do Rio, por exemplo, obtiveram aumentos de  

preços estrondosos com a especulação imobiliária, antes mesmo de se iniciarem as obras de revitalização, e  

nos lugares que já eram mais caros, como na Zona Sul,  ficaram insustentáveis, o metro quadrado está entre 

os mais caros do mundo.

A proximidade dos megaeventos tem servido como justificativa para que o poder público utilize de  

uma série de recursos que normalmente seriam ilegais, mas vista como um momento excepcional, abrem 

brechas às leis do país para entrada da Lei Geral da Copa e exigências da FIFA. Unindo a isso, a população  

sabe muito pouco sobre como ocorrerão as obras e a dinâmica da cidade nesses eventos, gerando um  

desenvolvimento  desigual,  onde  as  verdadeiras  necessidades  dos  moradores  não  são  atendidas,  e  a 

valorização imobiliária resulta em uma expulsão branca da população. 

O governo mantêm um site divulgando os projetos e obras e afirmam que dessa forma estão agindo  

com clareza, porém o site mais serve como uma auto marketing, do que para informar valores, orçamentos,  

projetos, e muito menos para fazer cidadãos participativos, podendo influenciar na discussão e resolução dos  

problemas da cidade. É importante ressaltar que nenhum direito deve ser violado a pretexto dos interesses e 

emergências dos Megaeventos. Os moradores das cidades-sedes devem ser respeitados, tendo o direito a  

moradia,  e os direitos humanos garantidos  por  lei,  sem que leis  de exceção passem por  cima do povo  



brasileiro.

O  Plano  Popular  da  Vila  Autódromo  foi  desenvolvido  com  os  moradores  através  do  respaldo  

Acadêmico do ETTERN, IPPUR - UFRJ e pelo NEPHU - UFF. A pesquisa do presente artigo foi iniciada em 

março de 2012, e sua metodologia é desenvolvida através de trabalhos de campo, análise do Plano Popular  

da  Vila  Autódromo,  pesquisa  em sites  oficiais  e  sites  de  denúncia  relacionados  à  Copa  de  2014  e  às  

Olimpíadas de 2016. A partir do grupo de pesquisa ETTERN, IPPUR – UFRJ foi formulado um banco de 

notícias da temática, para registrar os atos de exceção, os projetos e obras, os eventos, conflitos e quem está  

envolvido no processo. A pesquisa ainda está em desenvolvimento.

O DIREITO À MORADIA

A moradia é uma mercadoria  imprescindível  para a  vida de todos os moradores da cidade,  são  

essenciais para a nossa reprodução social. Segundo Orlando, (Santos Junior, 2011) “o problema fundamental  

na economia capitalista é que a moradia e o solo urbano são mercadorias e, como mercadorias, são bens  

comercializáveis, podem ser vendidas e compradas. Por essa razão, o acesso à moradia e ao solo urbano 

passam a ser mediados pelas regras que definem o acesso e o uso da propriedade privada. E como qualquer 

mercadoria no capitalismo, a moradia e o solo urbano têm valor de uso e valor de troca.”

A localização específica  dá ao proprietário um poder de monopólio, permitindo o acúmulo de riqueza. 

O lugar  que  se  tem o  imóvel  pode  valorizar  ou  desvalorizar,  estando relacionado  aos  bens  e  serviços  

disponíveis em suas proximidades. De acordo com a concepção dialética de Marx, no solo urbano, podemos  

ter  o  valor  de  uso,  relacionado  às  necessidades  para  nossa  existência,  ao  morar,  e  o  valor  de  troca,  

relacionado a compra e venda da habitação como produto.

Na moradia e no solo urbano existem diferentes agentes e interesses. O morador está relacionado  

principalmente ao valor de uso, que é determinado por suas necessidades e cultura, porém também tem a  

possibilidade de utilizar o valor de troca, vendo o imóvel  e se mudando para outro.  Já os corretores de  

imóveis, buscam lucros através da compra e venda de imóveis, buscam o valor de troca. Os proprietários de  

terras  urbanas visam a valorização de sua propriedade.  E os incorporadores da indústria de construção 

geram valores de uso para outros agentes, para gerar valor de troca pra si mesmos. Os construtores de  

infraestrutura produzem o transporte e a comunicação, sua atuação pode valorizar ou desvalorizar a área. Os  

agentes financeiros disponibilizam recursos  de crédito,  devido o alto custo  na produção habitacional.  Os 

agentes governamentais tem o dever de garantir o acesso à moradia. 

Portanto, os agentes tem interesses diferenciados, existem as disputas simbólicas, envolvendo as 

leis, as regras e os conceitos que legitimam ou não as práticas sociais e, no enquadramento capitalista, os  

agentes têm acesso diferenciado aos recursos, definindo muitas tensões e conflitos urbanos.



Segundo Santos Junior (2011) “a reprodução social na cidade depende do acesso à terra urbana e à 

habitação, o direito à cidade significa o direito de todos e de todas ao acesso à habitação e a todos os  

serviços relacionados à vida urbana e necessários ao bem-estar coletivo, conforme os valores e as categorias  

de representação da sociedade”. O cidadão deveria ter o direito de construir a cidade de fato, poder participar  

das  decisões  que  influenciarão  em  seu  próprio  cotidiano,  ter  o  direito  à  cidade  de  forma  realmente  

democrática. 

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O momento excepcional que um país vive após descobrir que vai sediar a Copa do Mundo, gera 

atualmente  uma  necessidade  de  muitas  obras  até  um  limite  de  tempo,  isso  implica  em  uma  série  de  

transtornos para a cidade, onde terá intervenções definitivas produzidas para apenas alguns dias. Ou seja, a  

cidade planejada para os turistas e para os Megaeventos, e não para a população.

O planejamento estratégico vem sendo difundido na América do Sul com grande força, através do  

sucesso de Barcelona. Vainer (2009) explica que o planejamento estratégico, segundo seus defensores, deve  

ser adotado pelos governos locais em razão de estarem as cidades submetidas às mesmas condições e  

desafios  que  as  empresas.  Esse  projeto  de  cidade  tem  por  principal  objetivo  atender  os  interesses 

empresariais.  Vainer (2009) mostra o discurso paradoxo que o planejamento estratégico impõe: “a cidade é 

uma mercadoria, a cidade é uma empresa, a cidade é uma patria”. A cidade é vendida tanto para os turistas 

como para investidores nacionais e internacionais, é trabalhada para se produzir, se investir, e ainda leva todo  

o seu apelo nacionalista, evocando seus “dons naturais” e características culturais.

Para o sucesso desse tipo de planejamento é essencial o marketing urbano, que vende a cidade  

como democrática, segura e justa. Seu objetivo é aumentar seu poder de atração, “em síntese, pode-se  

afirmar  que,  transformada  em  coisa  a  ser  vendida  e  comprada,  tal  como  a  constrói  o  discurso  do  

planejamento  estratégico,  a  cidade  não  é apenas  uma  mercadoria  mas  também,  e  sobretudo,  uma 

mercadoria de luxo, destinada a um grupo de elite de potenciais compradores: capital internacional, visitantes  

e usuarios solvaveis” (Vainer, 2009). Portanto, podemos concluir que nesse modelo os mais pobres não tem 

vez, terão que sair das suas casas, de seus bairros, e ir para um bairro distante, cada vez mais excluídos das  

intervenções urbanas e “desenvolvimento” da cidade. 

“O planejamento pós-moderno, competitivo e estratégico sinaliza a emergência do que designamos 

aqui de cidade de exceção”(Vainer, 2010), a cidade é vista como negócio, sua cultura e especificidades são  

deixadas de lado, as leis já consolidadas na sociedade são burladas com um único objetivo, capitalizar o  

espaço.

Segundo o Dossiê da Articulação Nacional Dos Comitês Populares da Copa, na Lei n. 12.035, de 



01/10/2009, conhecida como “Ato Olímpico”, “são asseguradas condições excepcionais e privilégios para a  

obtenção de vistos, exercício profissional de pessoal credenciado pelo COI e empresas que o patrocinam,  

cessão de patrimônio público imobiliário, proteção de marcas e símbolos relacionados aos Jogos Rio 2016,  

concessão de exclusividade para o uso (e venda) de espaços publicitários e prestação de serviços vários sem 

qualquer custo para o Comitê Organizador. Ademais, num capitalismo do qual o risco teria sido totalmente 

banido, a lei genericamente 'destinação de recursos para cobrir eventuais défices operacionais do Comitê  

Organizador dos Jogos Rio 2016' ”. Além dessa lei, se formulam outras leis, decretos, atos administrativos,  

resoluções, isenções fiscais e tributárias que configuram a cidade de exceção. 

HISTÓRIA DE LUTA DA VILA AUTÓDROMO

A Vila Autódromo é uma comunidade que tem uma grande história de luta por sua sobrevivência. 

Localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, próximo a Lagoa de Jacarepaguá, é um dos pontos do Rio de  

Janeiro que vem aumentando de forma exorbitante a especulação imobiliária. A comunidade é consolidada,  e  

bem estruturada através da Associação de moradores.

 Em 1987,  foi  fundada a Associação de Moradores e Pescadores da Vila Autódromo (AMPAVA),  

desde então se consolida de forma organizada. A AMPAVA conseguiu grandes conquistas: luz elétrica, água  

encanada,  telefone,  fossas sépticas  e  sumidouros,  registro  na Marinha  e no Ibama para  os pescadores 

remanescentes. Todas essas conquistas sem a ajuda do governo. Em 1989 e 1994 foram assentadas na Vila  

Autódromo diversas famílias de outras comunidades. Em 1992, a prefeitura do Rio de Janeiro solicitou a  

remoção da comunidade, por “dano estético e ambiental”.  Como eles assentavam pessoas no local e ao 

mesmo tempo tentavam destruir a comunidade? O poder público não sabe o que fazer com as camadas  

populares, tentam afastá-las dos grandes centros, esconde-las dos turistas, e esquecem que elas fazem parte  

da cidade, e que a cidade também precisa delas. 

Em 1997, 104 famílias receberam titulação do Governo do Estado. Em 1998, os moradores da faixa 

marginal da Lagoa receberam por 99 anos Concessão de Uso Real pela Secretaria de Habitação e Assuntos 

Fundiários do RJ. Foram duas grandes vitórias para os moradores, que acreditaram que a partir daí teriam 

seu reconhecimento, seus direitos garantidos. Porém na preparação dos jogos Panamericanos (2007), os  

moradores sofreram novas ameaças de remoção, mas conseguiram resistir. Em 2009 a prefeitura anunciou 

uma série de remoções que ocorreriam na cidade em função dos projetos para Copa e Olimpíadas, e a Vila  

Autódromo estava incluída. Dentre o “legado” dos Megaeventos, estaria a ampliação das Avenidas Abelardo  

Bueno e Salvador  Allende,  na  área  da  Vila  Autódromo.  Em 2010 o motivo  da remoção já  era  outro,  o  

Secretário de Habitação afirmava que era impossível urbanizar a comunidade por estar localizada entre dois  



rios. 

A notícia da remoção chegou para os moradores através da mídia, sem contato e informação anterior  

da prefeitura. Depois em reuniões com os moradores, a prefeitura reafirmou a remoção, sem possibilidade de  

diálogo ou alternativa, e foi questionada pela maioria dos presentes. Não houve audiência pública sobre o  

empreendimento proposto para o reassentamento das famílias. 

O PLANO POPULAR

O Plano  Popular  da  Vila  Autódromo surge  como mais  uma vitória  da  luta  de  resistência  desta  

comunidade. O Plano é elaborado por seus próprios moradores e tem a assessoria técnica qualificada de  

geógrafos,  urbanistas,  advogados,  arquitetos,  entre  outros  profissionais.  O  principal  objetivo  do  Plano  é 

mostrar que não é necessário a remoção, e que  a urbanização é possível. A elaboração do Plano envolveu  

trabalhos  de  campo,  oficinas  de  diagnóstico  e  assembléias  com  a  participação  da  Academia  e  da  

comunidade.  

Através  da  coleta  de  dados  sócio-econômicos  de  moradores,  levantamentos  das  edificações 

existentes na comunidade e estudos sobre as condições naturais  do local  e  sobre políticas  públicas de  

atendimento  a  população,  foi  possível  desenvolver  o  projeto  que  trata  desde  questões  de  habitação, 

saneamento e meio ambiente, até questões culturais, envolvendo um Centro Comunitário e áreas de lazer e  

encontros. Além disso, a relação da comunidade com seu entorno também foi tratada com intuito de adequar  

o  mobiliário  urbano,  como calçadas  e  pontos  de  ônibus  e  analisar  a  necessidade de  investimentos  na  

construção de aparelhos dentro da comunidade (creche, posto de saúde, escola, etc). 

São os moradores que decidem sobre os objetivos, prioridades e programas do projeto. Com o Plano 

todos os moradores da Vila Autódromo permanecem na comunidade, com condições de segurança e dentro  

das leis ambientais. Os equipamentos públicos de educação, saúde e assistência social estarão acessíveis a  

população, além da organização de espaços públicos para cultura, esporte e lazer. Os moradores tem um 

maior entendimento das necessidades de seu bairro, de sua comunidade, e a ajuda da Universidade vem  

para trazer uma ajuda técnica, e é esse diálogo que torna o processo mais justo e democrático.



Imagem  1: cedida pelo Comitê Popular Rio da Copa e Olimpíadas - Assembleia na Vila Autódromo para discutir o Plano Popular de urbanização da comunidade

Em novembro de 2011 houve a oficina de diagnóstico,  onde os moradores  puderam apontar  as  

maiores dificuldades e necessidades da comunidade. Foram apontados problemas de áreas alagadas,  o  

parque precário, locais de acúmulo de lixo, falta de creche na comunidade, necessidade de ponto de ônibus  

mais  próximo,  problemas de sinalização na travessia  para a  escola,  mosquitos  em toda a  comunidade,  

grande distância para o posto médico, dragagem do canal e áreas mal iluminadas. Também foram realizados  

levantamentos de campo, de base cartográfica, e análise de relatos de moradores e de documentos jurídicos.  

Em dezembro, foi realizada uma oficina de propostas através dos principais problemas e necessidades. As  

questões prioritárias foram divididas em “habitação e saneamento básico”,  “transporte, acesso a serviços 

públicos, lazer e cultura”, “mobilização, organização popular e comunicação”. 

Em  18  de  dezembro  de  2011,  foi  aprovada  a  versão  Preliminar  do  Plano,  que  apresentava  a  

viabilidade de permanência da comunidade através da urbanização.  O Conselho Popular do Plano veio em 

janeiro  de  2012  para  aprofundar  as  discussões  sobre  as  necessidades  e  formas  de  implantação.   As 

assembléias dos moradores formaram a base para um trabalho mais aprofundado e detalhado da versão  

Preliminar do Plano Popular. Dia 5 de agosto de 2012 foi aprovado pelos moradores o Plano Popular da Vila  

Autódromo.

Com o Plano Popular não há o custo do terreno, pois os moradores possuem direito de posse do 

terreno (Concessão de Direito de Uso para Moradia) desde a década de 1990, concedida pelo Governo do  

Estado. Já com o atual Plano de Remoção e Reassentamento dos Moradores o custo será de 19,9 milhões  

de reais.  Estão previstas 920 unidades no terreno adquirido,  considerando que são 450 famílias da Vila  



Autódromo (e outras famílias viriam de outras comunidades removidas), a fração da área do terreno para o  

reassentamento da Vila Autódromo corresponde ao valor de 9.733.695,60 reais.

O custo estimado da Urbanização e Reassentamento na própria comunidade seria de 13.526.000 

reais incluindo o custo da produção de 82 novas unidades habitacionais, recuperação ambiental da faixa  

marginal da Lagoa de Jacarepaguá, e áreas de uso comunitário de esporte e lazer. Já com a remoção o custo 

da produção habitacional ficaria em 28.350.000 reais, referente a 63 mil reais por unidade habitacional, do 

Programa Minha Casa, Minha Vida. Com o Plano Popular 368 moradores permanecem em suas casas, e  

apenas 82 seriam reassentadas, e com remoção as 450 famílias da comunidade seriam reassentadas. 

As novas unidades habitacionais também fazem uma considerável diferença entre os dois Planos. No 

Plano Popular, a área média da habitação é de 76 metros quadrados, já a da remoção seriam 49 metros 

quadrados. No Plano Popular, são três variações de tamanho da habitação: 58 metros quadrados, 72 metros  

quadrados e 95 metros quadrados (variação feita de acordo com o tamanho da família). E com as novas 

unidades habitacionais do governo, a variação seria entre 45 metros quadrados e 62 metros quadrados.

Nos equipamentos sociais e de lazer, o Plano Popular inclui creche comunitária, praça com áreas de  

lazer e estar, churrasqueira comunitária, parquinho infantil, academia para terceira idade, trilha ecológica e  

campo de futebol. Com o reassentamento de todos os moradores, teriam quadra esportiva, escola e trilha 

ecológica.

 O Plano Popular da Vila Autódromo prevê a área de recuperação ambiental na Faixa Marginal da 

Lagoa de Jacarepaguá e da beira do córrego,  atendendo a Resolução CONAMA número 369/2006,  que  

dispõe sobre a regularização fundiária sustentável em área urbana nos casos de interesse social para faixas  

de APP – Área de Preservação Permanente, definidas no código florestal. Já o terreno, em que os moradores  

seriam reassentados com o projeto inicial do governo, era de antiga área de mineração, e segundo o mapa de 

suscetibilidade ao escorregamento da GeoRIO, a maior parte de sua áea está qualificada como de alto e 

médio risco. Não houve licenciamento ambiental para esse projeto, mostrando a fragilidade do projeto.



Imagem 2: cedida pelo Comitê Popular Rio da Copa e Olimpíadas - Moradores da Vila Autódromo discutem o Plano Popular em uma das muitas reuniões de  

trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antigamente a Copa do Mundo e as Olimpíadas se adequavam à estrutura que já havia no país sede, 

havendo  pequenas  reformas.  Hoje,  o  país  inteiro  se  transforma para  alguns  dias  de  eventos,  deixando 

legados  para  o  resto  da  história  da cidade.  Os grandes  empresários  perceberam o quanto  poderia  ser  

vantajoso investir em um Megaevento, e o público passa a ser influenciado por essas transformações. O  

turismo  também evoluiu  bastante,  influenciando diretamente  nesses  novos  investimentos.  Os moradores 

acabam  sendo impactados, positivo ou negativamente, sem participação nas decisões tomadas.

A discussão passa a ser, para quem é a cidade, e que cidade nós queremos. Os cidadãos  estão 

sendo manipulados pelas decisões público – privado, e ainda não existe de fato a participação democrática  

dos cidadãos. O Plano Popular da Vila Autódromo veio para comprovar que é possível essa participação e  

que o planejamento urbano pode ser realizado de uma maneira mais justa e igualitária. 

A Vila Autódromo quer continuar viva, os moradores querem ser cidadãos de verdade. Esse modelo 

de  desenvolvimento  não  sustenta  as  necessidades  da  população,  e  a  desigualdade social  passa  a  ser  

impraticável para a sociedade que almejamos.
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