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Resumo 

A cidade do Rio de Janeiro sediará os Jogos Olímpicos de 2016 assim como será anfitriã de 

alguns jogos da Copa do Mundo de futebol em 2014. Neste sentido, grandes obras estão e serão 

implementadas no espaço urbano carioca. O presente trabalho tem o objetivo de analisar as 

transformações que ocorrerão durante e após a construção de quatro vias expressas, sendo 

elas: Transoeste (já acabada e em funcionamento) Transolímpica, TransBrasil e Transcarioca. 

Contudo, por impossibilidade analítica nesta fase ainda prematura deste trabalho de pesquisa, 

serão aqui analisadas comparativamente as vias expressas TransBrasil e Transcarioca, por meio 

de reflexões teóricas fundamentadas em cientistas do campo da Geografia.  

A via expressa TransBrasil ligará o bairro de Deodoro na zona oeste da cidade ao aeroporto 

Santos Dumont, e será localizada na Avenida Brasil, via expressa de essencial importância para 

o deslocamento pendular de grande parte da população da cidade do Rio de Janeiro. A via 

expressa Transcarioca ligará o aeroporto internacional do Rio de Janeiro localizado no bairro da 

Ilha do Governador à Barra da Tijuca, bairro da zona oeste da cidade. Tanto no bairro da Barra 

da Tijuca, quanto em Deodoro, se localizarão grandes complexos esportivos que receberão 

diversas modalidades esportivas das competições Olímpicas. Portanto, a análise que se busca 

fazer neste trabalho é a de percepção do real objetivo da construção destas vias expressas e as 

consequentes transformações no espaço urbano carioca que elas gerarão. Sendo assim, a 

questão que a se compreender com este trabalho de pesquisa é se estas vias serão construídas 

para melhorar efetivamente o movimento pendular da população da cidade do Rio de Janeiro ou 

se serão construídas com o objetivo de facilitar e dinamizar o fluxo de automóveis e de ônibus de 
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turismo que estão prestes a chegar à cidade por conta destes grandes eventos e dessa forma  

viabilizar o fluxo e a acumulação de capital nacional e internacional.  

  

Introdução 

O espaço urbano carioca vem sendo transformado desde a chegada da família real Portuguesa 

à cidade do Rio de Janeiro, fato este que elevou a cidade à capital do Império Português. Mesmo 

antes da chegada da família real ao Rio de Janeiro, a cidade se transformava a cada ciclo 

produtivo econômico pelo qual passava se modificando espacialmente e socialmente. As 

mudanças espaciais decorrentes das trocas na administração pública que neste momento ainda 

era atrelada principalmente à cobrança de impostos, controle da escravaria e trabalhos 

burocráticos realizados em nome da Coroa Portuguesa, afetavam o espaço urbano carioca e 

consequentemente o cotidiano de seus cidadãos. Em 1889, com a proclamação da República do 

Brasil e por conta de exigências internacionais relativas a, por exemplo, criação  de mercado 

consumidor de produtos manufaturados importados, o Estado Republicano Brasileiro recém 

instaurado, através de sua esfera estadual e municipal modificou a maneira de organizar e 

“ordenar” o espaço urbano carioca. Desta forma, as mudanças conjunturais concernentes à nova 

esfera pública brasileira, assim como concernentes à conjuntura internacional, geraram 

transformações espaciais sentidas pela população da cidade do Rio de Janeiro, sendo exemplo 

disso, a Reforma Urbana Pereira Passos implementada na primeira década do século XX. 

O espaço no qual está localizada a cidade do Rio de Janeiro, compreendido através da 

interpretação analítica desenvolvida por Henri Lefebvre, na qual o espaço é meio, condição e 

produto das relações sociais que nele se estabelecem, foi transformado ao longo do tempo pelas 

relações sociais, políticas, econômicas e culturais que nele se desenvolveram e se desenvolvem. 

A cidade do Rio de Janeiro assim como qualquer outra cidade, não é o sujeito, e sim é o produto, 

o meio e a condição para o estabelecimento destas relações sociais e desta maneira deve-se 

pensar a cidade não como um espaço com dinâmica independente da sociedade e sim como um 

produto tanto das decisões político administrativas, como das relações sociais estabelecidas 

entre seus cidadãos, que por sua vez, moldam o espaço urbano através de seus movimentos 

cotidianos.  

 

 



Nessa orientação, a produção social do espaço permite desvendar 

o sentido do termo apropriação a partir do habitar como prática 

socioespacial que ganha objetividade no lugar, nos atos e ações da 

vida cotidiana, como local onde se estabelece o vínculo com o 

outro. (CARLOS, 2011, p. 38). 

 

Portanto, de acordo com mudanças conjunturais sejam estas relacionadas à economia, à política 

ou à cultura, o espaço será modificado e usado de maneiras distintas. Ao longo dos séculos, 

com a complexificação das relações capitalistas de trabalho e de produção, o espaço foi sendo 

apropriado de diferentes formas. Esta mudança na forma de apropriação espacial pode ser 

demonstrada ao analisarmos a transformação no modo de se administrar e se “ordenar” as 

cidades no mundo ao longo do tempo, as quais tiveram suas administrações públicas e, 

portanto, seu espaço, transformados de acordo com as mudanças ocorridas nas relações sociais 

decorrentes da complexificação da acumulação capitalista. “A reestruturação material e gerencial 

das cidades e de seus governos parecem de fato condições necessárias à nova fase da 

acumulação capitalista (Sanchez, 2010).  

Dessa forma, pode-se apreender que os movimentos e as transformações espaciais se 

manifestam de acordo com o momento histórico no qual se dão e assim são diretamente 

atrelados às diferentes conjunturas. Neste sentido, o presente trabalho busca demonstrar 

através de conceitos e categorias teóricas, as transformações que estão acontecendo na cidade 

do Rio de Janeiro, atualmente, isto é, no século XXI, particularmente a partir de 2011. A cidade 

do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e anfitriã de alguns jogos da Copa 

do Mundo de Futebol 2014 tem seu espaço transformado pela construção de quatro vias 

expressas entre outras obras de grande porte que estão sendo feitas no espaço urbano carioca 

para viabilizar esses grandes eventos. Estas transformações espaciais são norteadas segundo 

as exigências do capital internacional que aliado à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ao 

governo estadual e federal assim como ao capital privado, investe maciçamente na cidade com o 

intuito de transformar o espaço urbano carioca, de modo a viabilizar tanto os grandes eventos 

que aqui acontecerão como também viabilizar e facilitar a acumulação capitalista no atual 

momento histórico em que se encontra. Neste sentido, segundo Ana Fani Alessandri Carlos, “... 

pois a reprodução do ciclo do capital exige, em cada momento histórico, determinadas condições 

especiais para sua realização”.  



As quatro vias expressas supracitadas que estão e serão construídas na cidade (a via 

Transoeste já está construída) têm como objetivo facilitar e dinamizar o fluxo de automóveis e de 

ônibus que circularão na cidade e que devido a esses grandes eventos aumentará 

sobremaneira. Algumas transformações espaciais que se dão e se darão na cidade do Rio de 

Janeiro decorrentes da construção destas vias, serão comentadas ao longo do presente 

trabalho, contudo a análise teórico geográfica se foca nas transformações ao longo dos eixos 

das vias expressas TransBrasil e Transcarioca. 

 

Metodologia 

A análise feita no presente trabalho acerca das transformações no espaço urbano carioca é 

baseada em reflexões teóricas desenvolvidas no campo da ciência Geográfica. A proposta deste 

trabalho é analisar comparativamente as transformações espaciais que serão geradas pela 

construção das vias TransBrasil e Transcarioca, as quais ainda estão em fase de construção e 

portanto não se pode ainda definir precisamente os impactos que serão gerados por essas vias 

expressas. Neste sentido, a parte relativa à pesquisa empírica deste trabalho será realizada ao 

término das obras, quando objetiva-se para a continuidade da pesquisa e da análise acerca das 

transformações espaciais que ocorrerão no solo urbano carioca, a observação e posterior 

análise acerca dos impactos gerados nas comunidades que vivem à margem destas vias e que 

terão seus cotidianos modificados. Como dito anteriormente na introdução deste trabalho, o 

espaço compreendido como produto das relações sociais que nele se estabelecem, é construído 

a partir das decisões políticas locais (esfera municipal), a partir de diretrizes instituídas por 

agências internacionais, por corporações e, além disso, na escala do lugar e da vida cotidiana, o 

espaço é construído pela população que vive o lugar, que mantém as tradições e a cultura 

original deste lugar. No caso do presente trabalho, trata-se das comunidades que vivem às 

margens da Avenida Brasil e às margens da futura Transcarioca que para ser construída está 

fazendo arbitrariamente remoções de diversas casas e pequenos comércios. A análise dos 

processos sociais que emergem no espaço, na escala do lugar, da vida cotidiana, é feita tendo 

como fundamento as reflexões feitas por Henri Lefebvre, David Harvey, Ana Fani Alessandri 

Carlos e Fernanda Sanchez.  

 

 



 

TransBrasil e Transcarioca 

 As vias expressas a serem analisadas no presente trabalho são: TransBrasil (Figura 1) e 

Transcarioca (Figura 2) 

 

 
Figura 1 – Linha marrom representa a via TransBrasil   
Fonte: Site da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 
  

                           
Figura 2 - Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro in http://www.plataformabndes.org.br/site/index.php/noticias/31-
destaque/201-olimpiadas-anistia-internacional-apoia-fim-de-remocoes-forcadas 



A via expressa TransBrasil (ver figura 1) ligará o bairro de Deodoro na zona oeste do Rio de 

Janeiro ao aeroporto Santos Dumont que se localiza no centro da cidade. Esta via recebe o 

nome de TransBrasil, pois ela se localizará na Avenida Brasil, avenida essa que liga a zona 

oeste e norte da cidade, assim como a Baixada Fluminense ao centro do Rio de Janeiro. Neste 

sentido, esta avenida é fundamental para ligar as pessoas que moram nestas localidades ao seu 

local de trabalho, localizados majoritariamente no centro e na zona sul da cidade. Ou seja, esta 

via funciona como a base arterial do movimento pendular da cidade do Rio de janeiro, realizando 

o movimento pendular das pessoas indo de suas casas ao trabalho e voltando do trabalho às 

suas casas. Atualmente, a Avenida Brasil tem um fluxo de 250 mil veículos/dia3 e após a 

abertura da via expressa TransBrasil a prefeitura da cidade estima um fluxo de 900 mil 

pessoas/dia. Segundo a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, os ônibus BRT’S (Bus Rapid 

Transit) que contarão com duas pistas exclusivas para sua passagem, terão a capacidade de 

aumentar sobremaneira o fluxo de pessoas passando por esta avenida. Efetivamente, a 

transformação espacial da Avenida Brasil em TransBrasil se baseia no alargamento das atuais 

pistas, na construção de alças de ligação para a entrada e saída dos BRT’S e a construção de 

viadutos.  

 

Figura 3 - Trecho da Avenida Brasil atualmente. 
Fonte: Site da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. 
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A TransBrasil será construída com verbas do governo federal e da prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro. A construção desta via entra no PAC (programa de aceleração do crescimento do 

governo federal), mais especificamente no chamado PAC da Mobilidade Urbana. Contudo, o que 

se verifica é que esta mobilidade não será usufruída por todos que moram às margens desta via 

e sim, será majoritariamente usufruída pelas delegações olímpicas que se deslocarão do centro 

da cidade ao complexo esportivo de Deodoro, assim como facilitará sobremaneira o fluxo de 

capital, ou seja, dinamizará a circulação do capital. 

 

A Transcarioca que será construída com financiamento do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) tem a função mais importante no que tange a 

dinamização dos fluxos durante os grandes eventos que acontecerão na cidade do Rio de 

Janeiro. Isto se deve ao fato de que, esta via fará a conexão entre o aeroporto internacional do 

Rio de Janeiro com o complexo esportivo da Barra da Tijuca, que sediará a maior parte das 

competições esportivas durante as Olimpíadas. Contudo, para construir esta via a prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro vem realizando remoções arbitrárias ao longo de seu traçado. Segundo 

o próprio site BNDES, financiador da obra, a prefeitura está agindo de modo ilegal ao realizar 

este tipo de remoção. Segundo o site do BNDES: “Os organizadores das Olimpíadas devem 

exortar as autoridades brasileiras a pôr um fim às remoções forçadas de centenas de famílias no 

Rio de Janeiro em meio aos preparativos para os Jogos Olímpicos de 2016, disse nesta 

segunda-feira (14/11/12) grupos de moradores atingidos, ativistas locais, a Anistia Internacional 

e a WITNESS em uma carta conjunta ao Comitê Olímpico Internacional (COI). 

Segundo as organizações, famílias em dezenas de bairros de baixa renda na cidade já perderam 

– ou estão sob o risco de perder – suas casas à medida que as autoridades constroem 

infraestrutura para o evento esportivo internacional. 

“Forçar famílias para fora de suas casas sem aviso adequado, sem consulta prévia com os 

atingidos e sem oferecer moradias alternativas adequadas ou remédios judiciais fere os valores 

que as Olimpíadas representam e viola as leis brasileiras e os compromissos internacionais do 

Brasil com os direitos humanos”, disseram as organizações.” 

Dessa forma, podemos perceber que a construção destas vias expressas para melhorar a fluidez 

do tráfego durante os futuros eventos esportivos que se darão na cidade do Rio de Janeiro, 

obedece a exigências das agências internacionais, tais como Banco Mundial e BIRD que visam a 

facilitação da circulação de capital e assim sua maior acumulação. Esta circulação de capital 

pode ser compreendida tanto como a circulação de mercadorias dentro da cidade que por sua 



vez, chegam através das estradas de rodagem que se conectam a malha urbana (Avenida 

Brasil, por exemplo) como também pode ser compreendida como a circulação de pessoas, que 

como consumidores, gastam seu dinheiro consumindo bens e serviços na cidade do Rio de 

Janeiro e neste sentido estas pessoas se tornam mercadorias atraídas pela cidade-modelo e/ou  

cidade-mercadoria e assim consomem o espaço da cidade do Rio de Janeiro. Assim, 

percebemos que o espaço se tornou mercadoria à medida que deve se moldar aos padrões 

definidos externamente a ele e que visam não à melhoria da condição de vida das populações 

de suas cidades, mas a facilitação do acúmulo e circulação do capital seja ele em forma de bens 

ou de pessoas (turistas, isto é, o mercado de turismo que movimenta sobremaneira a economia). 

Segundo Fernanda Sanchez, “condições elencadas para qualificar uma cidade como modelo 

dentro desse parâmetro definido pelas agências multilaterais: Garantia da mobilidade e 

acessibilidade a partir de sistemas públicos de transportes de massa associados a uma 

administração do trânsito que incremente o fluxo de veículos, evitando as deseconomias dos 

congestionamentos”4 

Figura 4 - Trecho da Transcarioca 
Fonte: Site da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 
 

                                                             
4 In “A Reinvenção das cidades para um mercado mundial”, 2010. 
N.A: Neste livro estão elencadas outras condições, porém para o presente trabalho, é necessária apenas 
a supracitada. 



  
 Figura 5 - Imagem das margens da Transcarioca 
 Fonte: Site da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 
 

De acordo com a reportagem supracitada veiculada no site do próprio banco financiador da 

construção da via Transcarioca, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro não avisou previamente 

aos moradores sobre suas futuras remoções, não os dão garantias de encontrar outra moradia, e 

mesmo que ofereçam a eles algum tipo de auxílio como o Aluguel social, cuja finalidade é 

baratear o aluguel de novas moradias para pessoas removidas, sob o subsídio da prefeitura no 

valor de R$ 400,00. Contudo, de acordo com relatos de moradores de várias localidades da 

cidade, as novas moradias que são encontradas têm o preço mais elevado que este subsídio. 

Além disso, na maior parte das vezes, estas moradias com aluguel mais baixo são muito 

distantes do lugar original da onde esta pessoa fora removida.  

Segundo a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro as obras da Transcarioca serão concluídas 

até o fim do ano de 2013 e a via estará em funcionamento já no começo de 2014. A Prefeitura 

estima que a via receberá um fluxo de 400mil pessoas/dia, trafegando em automóveis e nos 

BRT’S. Entretanto, pode-se questionar quem serão os usuários desta via expressa. Os turistas 

ou parte da população da cidade do Rio de Janeiro? Esta pergunta só será respondida quando 

do término das obras.   

 

Resultados 

Devido ao fato de que este trabalho de pesquisa está ainda em fase preliminar, não há 

condições de afirmar e definir nenhum tipo de resultado empírico com relação a esta pesquisa. 

De forma geral, isto se deve ao fato de que as vias expressas analisadas nesse trabalho ainda 

estão em fase de construção e, portanto, as análises que podem ser feitas são fundamentadas 

em teorias analíticas geográficas, que possibilitam a compreensão das transformações 

espaciais. Contudo, a observação pela comunidade científica das transformações que já estão 

ocorrendo e ocorrerão nas áreas de construção destas vias é imprescindível para que a 

sociedade civil, amparada pela comunidade científica que se debruça a analisar estas 



intervenções urbanas feitas na cidade do Rio de Janeiro, perceba estas transformações e as 

olhe criticamente. A sociedade civil, isto é, a população da cidade do Rio de Janeiro que vive 

este espaço cotidianamente deve ter a possibilidade e a vontade de compreender as 

transformações espaciais e consequentemente sociais que aqui estão ocorrendo, pelo simples 

fato de a população da cidade ser diretamente impactada por estas transformações. 

 

Conclusão 

Este trabalho de pesquisa que se estenderá até o final das obras dessas duas vias expressas, 

assim como se manterá em curso para futuras observações dessas vias já em funcionamento, 

tem como objetivo compreender as transformações espaciais que ocorrem e ocorrerão ao longo 

dos eixos pelos quais essas vias passarão. Dessa forma, busca-se compreender em que medida 

as exigências do capital internacional através principalmente de agências multilaterais, como o 

BIRD, influenciam nas decisões político administrativas de uma cidade, a ponto de modificar 

sobremaneira seu espaço urbano. Estas transformações espaciais na cidade do Rio de Janeiro 

vão dinamizar o tráfego de veículos e ônibus através destas vias, porém vão remover diversas 

famílias que são “obstáculos” ao “desenvolvimento urbano” provocado pela competição entre 

cidades, as quais devem ser adaptadas à fácil circulação de bens, mercadorias e pessoas. 

Pôde-se apreender que as transformações espaciais, materializadas através da construção 

dessas vias, não são para beneficiar a população residente da cidade do Rio de Janeiro e sim 

para moldar a cidade do Rio de Janeiro às exigências do capital neste momento histórico no  

qual o modelo capitalista se encontra.  

 

 

  

Referências bibliográficas 

CARLOS, A. F. A. A condição espacial. São Paulo: Contexto, 2011. 

HARVEY, D. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 

LEFEBVRE, H. La production de l’espace. 4 ed. Paris: Anthropos, 2000. 

MOREIRA, R. A formação espacial brasileira: uma contribuição crítica à geografia do Brasil. Rio 

de Janeiro: Consequência, 2012. 

SÁNCHEZ, F. A reinvenção das cidades para um mercado mundial. 2 ed.- Chapecó, SC: Argos, 

555p. 2010. 

  

 


