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BBLLOOCCOO  22  --  UUPP  33  --  MMÓÓDDUULLOO::  GGEEOOGGRRAAFFIIAA  DDOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  

 
          

 

 

 
 

Rio 40 graus (Fernanda Abreu - Fausto Fawcett – Laufer)                 
 
 
Rio 40 graus 
Cidade maravilha 
Purgatório da beleza e do caos 
Rio 40 graus 
Purgatório da beleza e do caos 
 
Capital do sangue quente do Brasil 
Capital do sangue quente 
Do melhor e do pior do Brasil 
Cidade sangue quente 
Maravilha mutante 
 
O rio é uma cidade de cidades misturadas 
O rio é uma cidade de cidades camufladas 
Com governos misturados, camuflados 
Paralelos, sorrateiros, ocultando comandos ... 
 

Conta a lenda que os primeiros navegantes portugueses ao chegarem, em primeiro de 

janeiro de 1502,  à região onde mais tarde surgiria nossa cidade, confundiram a baía com a foz de 

um rio e por este motivo o lugar recebeu o nome de Rio de Janeiro. Os estudiosos dizem que, na 

verdade, não houve confusão, já que a palavra rio na época era usada com sentido amplo.  

Seja essa história verdadeira ou não, o fato é que foi às margens da Baía de Guanabara que 

os colonizadores se estabeleceram e em 1565, foi fundada oficialmente por Estácio de Sá, a 

cidade do Rio de Janeiro. Hoje é a atual capital do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Guanabara em tupi quer dizer braço ou seio do mar. Os índios sabiam das coisas! 

 

A cidade do Rio de Janeiro tem os seguintes limites: 

� Norte: Com os  municípios de Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, 

São João de Meriti e Duque de Caxias.  

� Sul:  Pelo Oceano Atlântico.   

� Leste: Pela Baía da Guanabara.  

� Oeste: Pela Baía de Sepetiba. 

 
Rio de Janeiro ou Baía de Janeiro? 

Viver entre o mar e a montanha: maravilha ou caos? 
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Com uma área de 1182km2, dividida em  160  bairros, conta com uma população estimada 

em  6.093.472 pessoas, segundo dados do IBGE de 2007. 

O município do Rio de Janeiro é a segunda metrópole mais populosa do Brasil e forma com 

outros 16 municípios a Região Metropolitana do Rio ou Grande Rio.  

São eles Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim,  Itaboraí, Japeri, Magé , Mesquita, 

Nilópolis,  Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti,  

Seropédica e Tanguá .  

        É a segunda maior região metropolitana do Brasil, com 5.384km2, e a terceira da América do 

Sul, com cerca de 11,6 milhões de habitantes. 

 

 

Metrópole é um termo que pode designar a cidade principal ou capital de um determinado país ou província ou, 
ainda, alguma cidade que, por algum motivo, exerce influência (cultural, social, econômica) sobre as demais cidades da 
região metropolitana. Pode designar, também, de forma oficial, a cidade principal de um conjunto de cidades, unidas 
geograficamente. A esse processo de junção das cidades devido ao crescimento horizontal das mesmas, sem espaços 
rurais, dá-se o nome de “conurbação”. E a região onde ocorre a conurbação, chama-se de “região metropolitana”. 

 
http://www.infoescola.com/geografia/metropole-e-megalopole. Acessado 24/11/2008 

 

 

 

Cantada por muitos como cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, tem como cenário 

natural o mar e a montanha. Seu relevo é formado por três grandes maciços (cadeias de 

montanhas), serras  e morros isolados, rodeados pelas planícies, que são as baixadas.  

 
 

Maciço da Pedra Branca 
 

O Parque Estadual da Pedra Branca constitui um maciço montanhoso, com cobertura 

vegetal típica de Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais importantes e considerado patrimônio 

nacional e reserva da biosfera. É  considerada a maior reserva florestal em área urbana no 

mundo e compreende um total de 12.500 hectares, onde se destaca o Pico da Pedra Branca, 

ponto culminante da cidade, com 1.024 metros de altitude.  
.  
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Fonte: http://www.parquepedrabranca.com. Acessado em 08/12/2008 

 
Maciço da Tijuca 

 

O Parque Nacional da Tijuca está localizado no Maciço da Tijuca, incluindo as Serras dos Três 

Rios, da Carioca e o grupo Pedra da Gávea.  Abriga a maior área de floresta replantada no mundo e 

garante a proteção das nascentes como a dos rios Carioca e Maracanã que abastecem alguns bairros 

da cidade do Rio de Janeiro. O bioma Mata Atlântica vem se degradando  ao longo dos anos, 

perdendo  boa parte de sua área verde, por conta do desmatamento e da ocupação humana. 

 

Fonte: http://www.terrabrasil.org.br/itb_galeria2/main.php. Acessado em 08/12/2008 

 
Maciço Gericinó-Mendanha 

 

Fonte de uma boa parte das nascentes dos rios que formam as bacias das Baía da 

Guanabara ( leste) e da Baía de Sepetiba (oeste), este maciço possui, ainda, uma importante 
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cobertura vegetal remanescente de floresta tropical (tipo mata atlântica) e, apesar de estar 

sofrendo processos exploratórios de recursos naturais (extração mineral, caça e plantas 

ornamentais) e uso inadequado de seus solos, ainda corresponde a uma importante área para 

preservação.  

 

 

  
Fonte: www.cibg.rj.gov.br. Acessado em 08/12/2008 

 

Lagoas e manguezais 
 

Ao longo dos séculos de ocupação da cidade, muitas lagoas foram desaparecendo, 

assoreadas e aterradas. Hoje há poucas.  

Além da Lagoa Rodrigues de Freitas, em área totalmente urbanizada, encontramos um 

sistema de lagoas na baixada de Jacarepaguá,  formada pelas Lagoas da Tijuca, do Camorim e 

de Jacarepaguá, de Marapendi e Lagoinha. São lagoas de pequena profundidade e ainda 

apresentam remanescentes de manguezais.  

Os manguezais constituem atualmente um ecossistema muito fragilizado, em função da 

ocupação desenfreada e da poluição. A região da baía de Sepetiba ainda mantém uma boa parte 

deles preservada.  

Rios  
 

Há cerca de 240 rios, canais e cursos d’água que nascem ou deságuam nas águas das 

baías da cidade. Destes, o primeiro  a abastecer a população foi o Rio Carioca, hoje quase que 

totalmente canalizado e que desemboca na Baía de Guanabara. Entre os mais importantes rios, 

destacam-se o Cabuçu, que deságua na Baía de Sepetiba, e o Guandu, responsável por quase 

todo o abastecimento de água potável da região metropolitana do Rio de Janeiro. 
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Rio Carioca: Nascente limpa e foz poluída.   

Na primeira imagem, a nascente na Floresta da Tijuca.  Na segunda imagem, o rio recebe dejetos na 

imediações do Largo do Boticário, no Cosme Velho. 
Fonte: planeta. coppe.ufrj.br. Acessada em 08/12/2008 

 
 

Clima 
 
De clima tropical atlântico, os verões são marcados por dias quentes e úmidos, às vezes 

ultrapassando os 40ºC em pontos isolados, e chuvas torrenciais no final da tarde. Enquanto os 

invernos apresentam-se amenos e com poucas chuvas, com temperaturas mínimas raramente 

inferiores a 10ºC. Desta forma, a primavera e o outono se caracterizam mais como  intervalos de 

transição do que estações do ano. 

 
 

Litoral 
 

O litoral da cidade inclui mais de 100 ilhas e se desdobra em três partes: 

� O litoral da baía de Guanabara é recortado, baixo, com muitas ilhas, como a do 

Governador (onde fica o Aeroporto Internacional do Galeão) e a de Paquetá. Em suas 

margens, situam-se o centro comercial , a zona portuária e os subúrbios industriais. 
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� O litoral  atlântico ora apresenta-se alto, quando em contato com os costões dos maciços e 

morros (como o do Pão de Açúcar) e ora, baixo, nos trechos das praias de Copacabana, 

Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. 

 

� O litoral da Baía de Sepetiba tem como único acidente geográfico de expressão a Restinga 

da Marambaia, e é arenoso, baixo e pouco recortado. 

 

 

Entre o asfalto e favela 
 

Mas o Rio de Janeiro, cidade-maravilha, também é o Rio, purgatório da beleza e do caos. 

Nascida entre a montanha e o mar, subiu pelas encostas, perfurou a rocha e avançou sobre os 

mangues, pântanos e mar para crescer.   

Crescimento fruto das contradições de uma cidade rica em recursos naturais, mas pobre em 

obras de infraestrutura.  E, principalmente, pobre na vontade política em enfrentar a desigualdade, 

presente na ocupação humana desordenada dos espaços da cidade e a conseqüente destruição 

de seus recursos naturais.  

Por isso, hoje, falamos que, em função dessa ocupação desigual do espaço geográfico,  o 

Rio de Janeiro é uma Cidade Partida!  

Mas quem partiu o Rio de Janeiro? Existem mundos diferentes na nossa cidade.  

Tem a galera do Funk, do Hip Hop, do samba de raiz de Osvaldo Cruz, do Jongo lá da 

Serrinha. Tem o Martinho da Vila e o Luiz Carlos da Vila: o primeiro é da Vila Isabel o e segundo 

da Vila da Penha, os dois bons de samba.  

Isso sem falar da Bossa Nova da boa galera da zona Sul: Tom Jobim, Vinícius e vai por aí 

porque esses já foram.  

E o carnaval dos Clóvis, de Bento Ribeiro e Santa Cruz? E as rodas de Choro da Penha?  

 

Se tudo isso é ser carioca, se tudo isso nos identifica, onde está a Cidade Partida de que 

tantas pessoas falam?  

Se partiu, partiu em quantos pedaços? 

Aqueles que falam em Cidade Partida tentam criar uma diferença entre o povo da favela e 

povo do asfalto.   

Percebemos que nos noticiários da TV a favela é sempre apresentada como algo 

problemático, um caos sem solução, espaço da indignidade humana.  

 

Veja o que nos mostra uma pesquisa recente realizada na Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP) da Fiocruz: 
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 A partir das definições de 'Cidade Partida' e 'Cidade Maravilhosa' e depois de quase 29 horas de gravação de dois 

telejornais - SBT Rio e RJTV Segunda edição -, a pesquisadora Aline Gama de Almeida criou um vídeo em que apresenta os temas 
que fazem o Rio virar notícia nos meios de comunicação.  

 A idéia de 'Cidade Partida' provém da distinção entre cidade e favela. A favela, como observou a pesquisadora, é 
apresentada nos telejornais por meio de conceitos já formados. As reportagens, em sua grande maioria, mostram a favela como 
reduto de violência e desordem, onde não se tem dignidade e segurança, um local à parte da cidade. Por outro lado, imagens da 
população vibrando com jogos de futebol, passando o sábado na praia, pegando sol, passeando, velejando e praticando esporte ou 
da animação na preparação para o carnaval, acabam sendo a definição do que é a 'Cidade Maravilhosa'. Essa é outra expressão 
que caracteriza fortemente o Rio de Janeiro. 

 Em resumo, o Rio de Janeiro, mais uma vez, é representado paradoxalmente como uma cidade favela e uma cidade (não) 
favela, como define Aline. - "Os telejornais só 'entram' na favela para mostrar os projetos sociais" - e os projetos sociais aparecem 
como um jeito de evitar o conflito e não uma maneira de se buscar direitos e deveres da cidadania. As crianças freqüentemente 
aparecem dançando, cantando e praticando esporte: formas de reconhecimento validadas pela mídia. A proposta é de uma 
'salvação' dada por professores e coordenadores de projetos que não falam nos telejornais sobre o papel da família, da escola, da 
cidadania e nem mesmo do descaso do governo",     

Fonte: www.ensp.fiocruz.br. Acessado em 08/12/2008 

 

É comum ouvirmos que tal projeto é oferecido a uma comunidade por uma ONG qualquer  

sempre com a ressalva  de que “estamos tirando as crianças da rua”,  ou  “estamos as afastando 

da marginalidade”. Até mesmo a escola de horário integral (os CIEPs) também entram nessa 

onda, pois, como algumas pessoas gostam de repetir, “eles ocupam as crianças, afastando-as da 

marginalidade”.  

Reduzir a escola a esse pensamento não é ser justo!  

Tudo isso parece ter uma lógica positiva, mas no fundo repete preconceitos sobre o morador 

pobre das favelas ao reforçarem a idéia de que pobre é violento ou está fadado a tornar-se 

violento.  

Será que é assim com a criança não favelizada? Quando a filha de uma pessoa da classe 

média faz balé, inglês e informática, alguém disse que isso era para mantê-la ocupada, para ela 

não se tornar uma futura bandidinha?  É assim que são oferecidos teatro, esportes e  informática 

aos filhos das pessoas de classe média? 

Não se pode achar que as favelas sejam a solução para a cidade, mas o que elas  

evidenciam é a falta de investimentos dos governos nas áreas mais carentes e também o pouco 

ou quase nenhum investimento em habitação popular.  

Como nos afirmam os professores Jailson Silva e Jorge Luiz Barboza no livro Favela: alegria 

e dor na cidade:  

“as favelas não são problema nem solução, mas simplesmente uma 
expressão da desigualdade de nossa sociedade. O primeiro passo 
para construir uma cidade mais democrática e fraterna é admitir isso.” 
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É por isso que estamos vendo surgir do interior das favelas vários movimentos que têm 

como objetivo destruir alguns desses preconceitos.  

Em recente pesquisa da CUFA (Central Única das Favelas), nas respostas dadas pelos 

moradores das favelas cariocas, a imagem social das favelas é "completamente distorcida".  

A favela não é "reduto de marginais" para 85.1% dos entrevistados. Para 65.4% deles, a 

cobertura que a imprensa faz dos acontecimentos na favela é sensacionalista, pois distorce os 

fatos e abusa dos pré-conceitos. 

Muita gente desconhece a vida nas favelas cariocas e se deixa influenciar pelo noticiário dos 

jornais.  

Nesse cenário, a Favela da Maré tem dado exemplo de organização em muita gente. O 

censo realizado na Maré pelos moradores foi considerado pelo IPEA - Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada Avançada - o mais completo do Brasil.  

Manifestações tipicamente das favelas ganham destaque no cenário cultural do Rio de 

Janeiro, como é o caso do Funk.  

A CUFA  (Central Única das Favelas), com o seu já tradicional Basquete de Rua, encanta 

Madureira e o Brasil e outras iniciativas que vem mostrar pra gente o valor do povo carioca, seja 

do asfalto, seja da favela.  

 

 

 

 

1. Observe as imagens do deslizamento das encostas sobre o Túnel Rebouças, que é 

uma das principais vias de trânsito da cidade do Rio de Janeiro. Os deslizamentos, 

desabamentos e enchentes no Rio de Janeiro, em geral, afetam  a vida de todos, 

mas é a população mais pobre que sofre as conseqüências mais graves.  Escreva 

um pequeno texto, relacionando esta situação ao clima e ao relevo da cidade. 

 
 

 
Fonte: www.ultimosegundo.ig.com.br. Acessado em 23/11/2007  

SSUUGGEESSTTÕÕEESS  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  



11 

 

 Vamos fazer uma pesquisa de campo? É simples. Faça uma lista de todos os 

acidentes geográficos ( rios, praias, lagoas, morros, maciços) que você observa na 

região da sua escola. Escolha um destes acidentes e com seus colegas registre seu 

estado atual, se está preservado, se sofreu interferência humana. Você pode ilustrar 

com imagens.
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BBLLOOCCOO  11  --  UUPP  33  --  MMÓÓDDUULLOO::  CCIIDDAADDEE  EE  MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

 
          

 

 

 
 
 

 

Rio Antigo (Chico Anísio) 
Quero um bate-papo na esquina 
Eu quero o Rio antigo 
Com crianças na calçada 
Brincando sem perigo       
Sem metrô e sem “frescão”      
O ontem no amanhã 
Eu que pego o bonde 12 de Ipanema 
Pra ver o Oscarito e o Grande Otelo no cinema 
Domingo no Rian 
Me deixa eu querer mais, mais paz 
 

 
Rua Primeiro de Março  

Fonte: www.rio.fot.br/rio_antigo. Acessado em 08/12/2008 

 

Você reconhece esta imagem?  

 É a Rua 1º de Março, no centro do Rio de Janeiro, próxima à Praça XV. O mar que 

aparece beirando a rua fica é, atualmente, bem distante dela. Para vê-lo, temos de ir até a 

Estação das Barcas. 

 
Quais são as principais questões ambientais existentes nas grandes cidades? Que 
grupos sociais são mais afetados por estes problemas? Existem possíveis soluções 

para estes problemas? 
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 Pois é, o trecho da letra da música “Rio Antigo”, de Chico Anísio, e a imagem anterior 

falam de um Rio de Janeiro que não volta mais. Uma cidade, que como tantas outras, através do 

tempo vem sofrendo transformações. E como isso aconteceu? 

 No desempenho de suas atividades econômicas, o homem modifica o ambiente em que 

vive: corta ou planta árvores, ara a terra, constrói edifícios e caminhos, perfura montanhas para 

abrir túneis, lança resíduos orgânicos e industriais na atmosfera, nos rios e no mar, canaliza as 

águas. O grau mais alto da interferência do homem na paisagem geográfica é atingido na 

cidade.  

 

 
Paisagem geográfica é a síntese dos elementos naturais e da ação transformadora dos seres humanos. 

 

  

 As cidades rompem o equilíbrio natural das regiões onde vão se formando e, ao rompê-lo,  

todos os elementos do ecossistema são alterados. Algumas destas alterações ambientais não se 

restringem apenas às grandes cidades: podem ser vistas em cidades de todos os tamanhos, que 

repetem uma forma predatória de ocupação do solo, comprometendo a qualidade de vida de seus 

habitantes: devastação da vegetação, erosões, comprometimento da rede hídrica com esgotos 

domésticos ou industriais e lixo sólido, impermeabilização contínua da superfície, priorização do 

transporte individual poluidor, aterramento de mangues, entre outras. 
 

A atmosfera 
 

 A atmosfera do planeta é dos raros recursos naturais que é compartilhado pelo mundo 

inteiro, os efeitos negativos sobre ela são globalmente sentidos. Este tipo de poluição pode dar 

origem ao efeito estufa, às alterações climáticas, à diminuição da qualidade do ar, a problemas de 

saúde nos seres vivos, como diversas doenças respiratórias. Um fenômeno interessante na 

atmosfera é o da inversão térmica, ocasião na qual a ação dos poluentes do ar pode ser 

bastante agravada. 

  

A velocidade de dispersão dos poluentes depende principalmente da velocidade dos ventos 

e da possibilidade de ocorrência de inversões térmicas. Quanto maior for essa velocidade, mais 

rápida será a dispersão dos poluentes. Em áreas urbanas, ela tende a ser menor, pois os prédios 

altos e enfileirados produzem o efeito de “encanamento” do ar, fazendo com que ele mude de 

direção e perca velocidade. 
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Inversão térmica é um fenômeno climático provocado pela alteração no processo natural, mostrado na figura nº. 1, em 
que ocorre a subida do ar quente proveniente dos raios solares acumulados pelo solo durante o dia e a descida do ar 
frio da atmosfera.  

Para entender melhor o que acontece observe a figura nº. 2. O fenômeno acontece porque entre estas duas 
camadas de ar quente e frio, originais, se coloca uma terceira camada composta por poluentes, resultado da 
concentração, por exemplo, de monóxido de carbono, que sai do escapamento veículos.   

Em condições normais o esperado é que esta camada de poluentes, também quente, suba junto com o ar quente 
acumulado pelo solo durante o dia. Porém, como os poluentes misturados à camada de ar quente são mais pesados 
acabam em parte descendo e se misturando à camada de ar frio próxima do solo. Outra parte dos poluentes, retém 
uma camada de ar quente e pesado que não consegue subir totalmente, ficando entre a camada fria próxima do solo e 
o ar mais frio que vem da atmosfera. Além de abafar o ar próximo ao solo, causando o efeito estufa, esta camada 
intermediária de ar quente impede a dispersão dos poluentes.  

Trata-se de um fenômeno em geral visível nos fins de tarde, sobretudo, no inverno, quando vemos no horizonte 
uma névoa cinza alaranjada.  

Entre os efeitos dos poluentes, já foi constatado que o monóxido de carbono causa disfunções no miocárdio, o 
dióxido de enxofre causa problemas respiratórios, e diversas outras partículas inaláveis prejudicam a circulação 
vascular, ampliando as chances, por exemplo, de hipertensão arterial.  

 

 
 

                                                                          ©2007 HowStuffWorks 
Fonte: http://ambiente.hsw.uol.com.br. Acessado em 08/12/2008 

 

 Outro fenômeno provocado pela poluição da atmosfera são as chuvas ácidas. A chuva 

ácida é composta por diversos ácidos como, por exemplo, o óxido de nitrogênio e os dióxidos de 

enxofre, que são resultantes da queima de combustíveis fósseis (carvão, óleo diesel, gasolina, 

entre outros). Quando caem em forma de chuva ou neve, estes ácidos provocam danos no solo, 

plantas, construções históricas, animais marinhos e terrestres, etc. Este tipo de chuva pode até 

mesmo provocar o descontrole de ecossistemas, ao exterminar determinados tipos de animais e 

vegetais. Poluindo rios e fontes de água, esta chuva pode também prejudicar diretamente a saúde 

do ser humano, causando doenças.  
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O ciclo das águas 
 

 Logo que chega à superfície, a água da chuva inicia um longo e variado trajeto rumo aos 

oceanos. Este trajeto é inteiramente alterado nas áreas urbanas. Na retirada de quase toda 

vegetação, o processo de transpiração dos vegetais (em que parte da água das chuvas é 

interceptada pelas folhas e outra parte é devolvida à atmosfera pelas plantas) quase não 

acontece, tornando o ar menos úmido. Além disso, uma maior quantidade de água “sobra” para 

escoar na superfície. Outro caminho que pode ser tomado pela água da chuva é a infiltração no 

solo e nas rochas, caso sejam permeáveis. Esta é a origem da água subterrânea, os lençóis 
freáticos. No entanto, nas cidades, a superfície está praticamente toda impermeabilizada por 

concreto, asfalto ou telhados. As enchentes demonstram as alterações provocadas pelo homem 

no ciclo hidrológico. 

 

As ilhas de calor 
 

 Uma Ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre nos centros das grandes cidades 

devido aos seguintes fatores:  

� Elevada capacidade de absorção de calor de superfícies urbanas como o asfalto, 

paredes de tijolo ou concreto, telhas de barro e de amianto. 

� Falta de áreas revestidas de vegetação, prejudicando o poder refletor de determinada 

superfície (quanto maior a vegetação, maior é o poder refletor) e logo levando a uma 

maior absorção de calor. 

� Impermeabilização dos solos pelo calçamento e desvio da água por bueiros e 

galerias, o que reduz o processo de evaporação, assim não usando o calor, mas o 

absorvendo. 

� Concentração de edifícios, que interfere na circulação dos ventos. - Poluição 

atmosférica que retém a radiação do calor, causando o aquecimento da atmosfera 

(efeito estufa). 

� Utilização de energia pelos veículos de combustão interna, pelas residências e pelas 

indústrias, aumentando o aquecimento da atmosfera. 

  

Devido a esses fatores, o ar atmosférico na cidade é mais quente que nas áreas que a 

circundam. O nome ilha de calor dá-se pelo fato de uma cidade apresentar em seu centro uma 

taxa de calor muito alta, enquanto em suas redondezas a taxa de calor é normal. Ou seja, o poder 

refletor de calor de suas redondezas é muito maior que no centro dessa cidade. 
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O caso da cidade do Rio de Janeiro 
 

 A cidade do Rio de Janeiro durante os séculos passou por várias transformações. 

Imprensada entre o mar e as montanhas, era, até o início do século XIX, uma região com água 

por todo o lado.  

 A formação da cidade teve início no centro. Ocupou, inicialmente, as pequenas planícies 

de brejo e uns poucos morros da estreita faixa situada entre as encostas e o mar. A expansão 

urbana processou-se ao longo do sopé do maciço montanhoso e pelos vales, como nas 

Laranjeiras, no Rio Comprido e na Tijuca. As pequenas baixadas, quase sempre pantanosas, 

foram depois sucessivamente ocupadas. 

 Na região suburbana, que surgiu depois e continua em expansão, a ocupação iniciou-se ao 

longo das vias férreas (Leopoldina e Central do Brasil). As planícies mais baixas, bem como os 

manguezais que margeiam a baía, foram mais tarde anexadas à área urbanizada.  

 Na conquista do espaço urbano, os graves problemas do crescimento transparecem nos 

desmontes e aterros. Ainda no período colonial, o morro das Mangueiras foi arrasado para aterrar 

a lagoa do Boqueirão, onde hoje se localiza o Passeio Público. No século XX, outros morros 

tiveram o mesmo destino. O morro do Senado contribuiu para aterrar a zona portuária. As terras 

do morro do Castelo, berço da cidade, serviram para formar a Praça Paris e adjacências. O de 

Santo Antônio, por sua vez, foi abaixo para facilitar a construção de vias de acesso direto à zona 

sul, que se expandiu ao longo da orla oceânica. 

 A maioria da população pobre e de classe média baixa com as obras de remodelação do 

Rio transferiu-se para os morros ou para os subúrbios. A imensa maioria era de negros, mulatos e 

mestiços, de origem rural ou urbana. 

 

 
Cidades brasileiras e planejamento urbano 

 
 Nunca houve falta de planejamento na formação das cidades brasileiras; houve, sim, muito planejamento. Para 

os pobres, sempre foram destinadas as piores terras, as mais feias, longe das oportunidades culturais e de emprego 
que a cidade oferece. Um dos resultados foi a expansão de conjuntos habitacionais de péssima qualidade, que 
acabaram virando cidade-dormitório, como no filme Cidade de Deus. Uma cidade à margem, paralela, excluída...e isso 
não é cidade(...). 

 O que está por trás dessa lógica desumana é uma política urbana que dialoga apenas com segmentos restritos 
da sociedade(...). A classe média acaba se fechando em condomínios privados com muros altíssimos e guardas com 
cara de mau. E isso também não é cidade. 

 
Fonte: Depoimento de Raquel Rolnik a Natália Viana. Quem são os sem-teto.  

Caros Amigos, jan. 2003, p.21 
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Conjunto Habitacional Cidade Alta, em Cordovil (Zona Norte) 

Fonte: www.acaocomunitaria.org.br. Acessada em 08/12/2008 

  

Mas, apesar de todos os desmanches que o município já sofreu, é dos poucos que podem se 

orgulhar de ter reconstituído uma floresta inteira, com espécies da própria mata Atlântica original. O 

espaço, hoje, é tombado como patrimônio público e se denomina Parque Nacional da Tijuca. Contribui 

para amenizar, nos meses mais quentes, o clima tropical da cidade que, de novembro a abril, 

apresenta médias de temperatura bastante altas e também elevada umidade relativa. 

 

 
A Floresta da Tijuca 

  
 A Floresta da Tijuca faz parte de uma grande área de preservação, que engloba as regiões da Pedra Bonita e Pedra da 

Gávea, e do Corcovado, Sumaré e Paineiras. Como floresta tropical em área urbana no mundo, sua importância é tanta que foi 
declarada Reserva da Biosfera pela Unesco. Até meados do século XIX a floresta estava completamente devastada. O que vemos 
hoje é o resultado de um projeto de reflorestamento sem precedentes, executado numa época em que a ecologia ainda não era 
assunto da moda.  Ao contrário da maior parte dos centros urbanos do mundo, a cidade do Rio de Janeiro cresceu sem ter em suas 
proximidades um grande rio capaz de garantir o seu abastecimento de água. Durante muitos anos, foram os 148 riachos que 
escorrem das serras que forneceram água para a população. Mas a vida desses riachos dependia da manutenção da floresta que 
abrigava suas nascentes. Entretanto, a devastação das matas, que começou logo nos primeiros anos após o descobrimento do 
Brasil, acontecia em ritmo acelerado. 

No início a floresta foi sendo derrubada para obtenção de madeiras nobres e carvão. No século XVII, ela foi cedendo o seu 
lugar para a cultura canavieira até que, no século XVIII, quase desapareceu por completo com a introdução da lavoura cafeeira. 

Exaurida a fertilidade do solo, à capital do império restava a tarefa de enfrentar a maior das mazelas decorrentes do 
desmatamento: a falta de água provocada pelo esgotamento de nossos frágeis mananciais. 

Resolveu então o Governo Imperial dar curso à recuperação da floresta de forma absolutamente original: replantando a área 
desmatada com espécies da própria Mata Atlântica, proveniente das florestas do Maciço da Pedra Branca. Para o comando de tal 
empresa – iniciada em janeiro de 1862 – foi nomeado o Major Manuel Gomes Archer e empregada, inicialmente, a mão-de-obra de 
seis escravos da União escolhidos entre os considerados inúteis para qualquer outro tipo de trabalho: um menino de doze anos, 
uma mulher e quatro homens com mais de cinqüenta anos que, em dez anos, plantaram cerca de 76 mil árvores. 

Pela primeira vez, que se tem notícia, promoveu-se a recuperação de uma área devastada pela ação do homem nos moldes 
e de conformidade com as características do ecossistema preexistente e que fora destruído e isto ocorreu quatro anos antes que se 
viesse a criar o vocábulo ecologia. 

Assim é que foi no Brasil do século XIX o lugar e o momento onde o homem se deu conta da importância de que se reveste 
a preservação e a restauração da natureza. 

 
Fonte: Revista Globinho. sd (adaptado) 
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 Como vimos no texto imediatamente anterior, a retirada da cobertura vegetal pode  levar à falta 

de água. Mas também contribui nos processos erosivos e assoreamento dos cursos d’água que 

causam muitos problemas e acarretam perdas de vidas e de bens, por ocasião de grandes chuvas. 

  A topografia sinuosa da cidade, conjugada à ocorrência periódica de violentas chuvas, 

especialmente quando entra o verão, causa transtornos há centenas de anos, relatados das mais 

diferentes formas. Uma delas é a crônica de Lima Barreto, falando de enchentes do início do 

século XX, no Rio de Janeiro. 

 

 
As enchentes  (Lima Barreto) 

 
 As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro, inundações desastrosas. 
 Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas 

inundações causam desastres pessoais lamentáveis, muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. 
 De há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. (...) 
 O Rio de Janeiro da avenida, dos “squares”, dos freios elétricos, não pode estar à mercê de demandas, mais ou menos violentas, 

para viver sua vida integral. 
 Não sei nada de engenharia, mas pelo que dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como pensam fazerem 

constar os engenheiros municipais(...) 
 O prefeito Pereira Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente em solucionar esse 

defeito do nosso Rio. 
 Cidade cercada de montanhas e entre montanhas, que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas, o seu principal 

defeito a vencer é esse das inundações (...) 
 Infelizmente, [não] nos preocupamos com o que há de mais importante em nossa vida urbana, econômica e social. 

 
Square – palavra inglesa que designa largo, praça ou quarteirão. 
Descurou – não curou, descuidou. 
 

Fonte: Publicado Originalmente em Vida Urbana, 19/01/1915. 
 In Lima Barreto. São Paulo: Ática, 1995, p. 92-93. 

        
 

 

 Outro fato que merece nossa atenção é a agressão ao meio ambiente da Baía de 

Guanabara, como a ocupação de áreas inadequadas, provocada pela carência de habitação para 

a população de baixa renda, aterros oficiais e clandestinos e os detritos jogados em suas águas. 

 

Lixo na Baía de Guanabara: 20.000 litros de esgoto por segundo 
Fonte: www.veja.abril.com.br. Acessado em 08/12/2008  



19 

 

A Baia de Guanabara além de precisar do mar, que renova diuturnamente suas águas num 

trabalho sem fim, é o corpo receptor final de todos os efluentes líquidos gerados nas suas 

margens e nas bacias dos 55 rios e riachos que a alimentam. Esta rede de drenagem atravessa 

15 municípios, a maior parte situada na Região Metropolitana. Desta forma, a baía está sujeita à 

recepção de esgotos domésticos sem tratamento (estima-se que “um Maracanã cheio” por dia).  

 

 
Efluentes: Resíduos ou rejeitos, de atividades industriais e esgotos sanitários, lançados no meio ambiente. 

 

 

Outro sério problema é o dos efluentes industriais que chegam às suas águas, provenientes 

dos vários estabelecimentos industriais. Outra fonte de contaminação são os terminais marítimos 

situados na baía. Além disso, o corte das matas, o aterro de mangues, ineficiência na destinação 

do lixo e os freqüentes acidentes com derramamento de óleo tornam mais crítica a situação.  

 Após vários anos do início do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara ( PDBG), 

alardeado como o programa redentor da baía, o quadro ambiental da mesma é desolador. A baía, 

que já teve cerca de 90 km² de sua superfície subtraída por aterros, perde, a cada ano, até cinco 

centímetros de profundidade, em conseqüência do assoreamento que já a torna inteiramente seca 

em  algumas áreas. As questões ambientais que afetam as populações da cidade do Rio de 

Janeiro, como enchentes, desabamentos, desmatamentos e poluição de rios, córregos e da Baía 

de Guanabara resultam de usos perversos e inadequados dos recursos naturais. 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Disponível em: www.rio.rj.gov.br Acessado em 08/12/2008 

 

                SUGESTÕES DE ATIVIDADES   
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1. Observe a gravura anterior. Ela mostra habitações construídas às margens de um 

córrego que integra a Bacia Hidrográfica da Baía da Guanabara. Em seguida, elabore 

um texto, tendo como roteiro as perguntas abaixo: 

� Qual problema ambiental urbano a foto está mostrando? 

� Quais são as pessoas mais afetadas por ele? 

� Isso ocorre em outras cidades? Por quê? 

� Como resolvê-lo? 

 

2. Neste módulo, você fez a leitura de um texto sobre a Floresta da Tijuca (página 16) 

Ela está novamente sendo ameaçada de devastação. Redija uma carta-manifesto às 

autoridades competentes, destacando sua importância ecológica e a necessidade de 

preservá-la.  

 

3. Observe a localidade onde você mora, registrando qualquer sinal de poluição. Se 

possível, fotografe. O que você pode assumir para melhorar essa situação? O que 

sugere para que a comunidade resolva ou amenize o problema observado? Faça um 

relato escrito do problema e possíveis soluções. 
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BBLLOOCCOO  22  --  UUPP  33  --    MMÓÓDDUULLOO::  REFORMAS URBANAS 

 
 
            

 
 
 
 

 

Demolições para a construção da Avenida Central, 1904-1905 
Fonte: João Martins Torres. In: KOK, Glória. Rio de Janeiro na época da Av. Central.  

São Paulo: Bei Comunicação, 2005. 
 

  

 
 “Como isso mudou!   

Então de uns tempos para cá, parece que essa gente está doida, botam abaixo, 
derrubam casas, levantam outras, tapam umas ruas, abrem outras...” 
                                                                                                            Lima Barreto 

 

 

Neste módulo, estaremos estudando algumas reformas urbanas que ocorreram no século 

XX e que mexeram de forma decisiva com o espaço de nossa cidade. 

 
O que são reformas urbanas? Essas reformas beneficiam a todos? 

Os governantes que promovem reformas visam ao bem-estar de todos? 
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O bota-abaixo 
 

O comentário de Lima Barreto e a figura anterior são reflexos de uma cidade que vivia um 

momento de transformações. As crises políticas e econômicas que acompanharam a 

consolidação do novo regime republicano retardavam uma reorganização urbana, que era uma 

necessidade, considerando que a população tinha aumentado, muito, desde quando se tornara 

capital federal.  

 Este crescimento populacional provocou falta de moradias, aumento de aluguel e piora nas 

condições das habitações populares. Considerável parte do povo vivia em cortiços, casas de 

cômodos e estalagens, concentrados na zona central para economizar com transporte, já que 

recebiam salários baixos. 

         O péssimo estado de conservação dessas moradias era o pesadelo de uma elite que 

sonhava tornar nossa cidade um lugar “afrancesado”, dentro dos padrões burgueses. 

         Muitas vezes, a solução apresentada pelos representantes dessa elite era “varrer” esta 

população pobre das áreas centrais para as mais distantes, para que pudessem fazer uma 

“higienização” dos ambientes e promover grandes obras.  Nesses projetos não eram respeitadas  

as moradias dos pobres, seu estilo de vida nem sua cultura, sendo postas literalmente abaixo, 

quando estavam no caminho do “progresso”. 

 

 

 

Entre os anos de 1903 a 1906, a cidade 

passou por uma grande transformação 

durante a administração do prefeito Pereira 

Passos, que tinha sido nomeado por 

Rodrigues Alves com plenos poderes. Suas 

ações nesta renovação urbana foram 

drásticas porque realizou obras de grande 

porte, como o alargamento e aberturas de 

ruas e avenidas. 
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As obras se concentravam, principalmente, na zona central da cidade e, em muitas de suas 

demolições, pareciam querer apagar o passado colonial e imperial para substituí-los por prédios 

de uma nova época: a Belle Époque.  

Estes prédios também foram substituídos em outros momentos, mostrando a fragilidade do 

“novo” diante do “mais Novo” e caracterizando o desrespeito pela memória arquitetônica (e pela 

cultura popular) da cidade. 

 

 
A Belle Époque 

 
 A “bela época” foi caracterizada pela crença desenfreada nas virtudes e benesses da vida burguesa. Indo do 

fim do século XIX ao inicio do século XX, com grande força, sobretudo em Viena e Paris. Influenciou com muita 
vitalidade o cenário cultural das grandes cidades brasileiras. A cultura parisiense tornou-se referência para nossa elite. 

 
 

 
Avenida Central atual Avenida Rio Branco 

Fonte: http://www.vivercidades.org.br. Acessado em 08/12/2008 

 

Destacamos, deste período, a abertura da Avenida Central (atual Rio Branco) e sua 

continuidade até a Zona Sul: a Avenida Beira-Mar. Entretanto, outras avenidas importantes 

também datam dessa época. 

A  Avenida Central foi, por longo tempo, o “coração” da cidade, pois nela havia um 

movimento intenso concentrando locais de trabalho, compras, negócios, passeios e encontros. 
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Podemos dizer que, até hoje, a Avenida Rio Branco ainda é muito importante econômica e 

culturalmente para a cidade.     

 

 
Derrubada do Morro do Castelo 

Fonte: http://www.ditoassim.blogger.com.br Acessado em 08/12/2008 

 

Nada simbolizou melhor o “bota-abaixo”, do que o início da destruição do Morro do Castelo, 

em 1904, quando este perdeu a primeira encosta para que houvesse a abertura da Avenida 

Central. Na Geografia de hoje, este espaço é ocupado pelo Museu Nacional de Belas Artes, a 

Biblioteca Nacional e o Centro Cultural da Justiça Federal.  

 

A derrubada total do Morro ocorreria em 1920, para abrigar a Exposição do Centenário da 

Independência, inaugurada em 1922. O que sobrou do morro e ficou como patrimônio estadual 

(apenas o sopé de uma ladeira que não leva a lugar algum) não corresponde à importância que 

este morro representa para a memória da cidade.  

 

Por essa época (do bota-abaixo), a zona sul da cidade também crescia de forma avançada, 

mostrando que já era a opção de boa parte da elite. O bonde foi o grande facilitador desta nova 

possibilidade de moradia fora da zona central. Enquanto isso, muitos dos “desalojados” do centro 

da cidade foram para os subúrbios, lugares que, mesmo hoje, ainda demoram a entrar nas 

prioridades das reformas urbanas. Imaginem como era naquele tempo! 

  

 
Getúlio Vargas e sua Avenida 

 

Durante o seu governo, o presidente Getulio Vargas ficou entusiasmado com a idéia de 

construir uma grande avenida que iria ligar a zona norte ao centro, ou seja, ampliar as 
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perspectivas do Distrito Federal, distribuindo melhor sua população e facilitando  o deslocamento 

das pessoas para o centro. 

A obra foi grandiosa. A Avenida, que recebeu o nome do presidente, demorou um tempo 

entre a decisão de fazê-la (1938) até ser inaugurada em 1944. Os gastos foram altíssimos e, mais 

uma vez, houve uma grande destruição de prédios, inclusive de igrejas seculares, e da famosa 

Praça Onze (importante reduto do samba), que hoje só existe e resiste no nome. Vale lembrar que 

a Avenida Presidente Vargas não conseguiu o mesmo sucesso imobiliário e comercial que a 

Avenida Central. 

 

 
Fonte: http://br.geocities.com. Acessado em 08/12/2008 

 

 
A Cidade Cresce 

 

Os bairros mais distantes, como os subúrbios e zona oeste, tinham se tornado áreas 

contrastantes em relação à zona sul e o centro da cidade. As reformas urbanas até então 

implementadas tinham servido para acentuar as contradições sociais representadas 

geograficamente no espaço da cidade. A solução encontrada nas décadas de 1940 a 1960, para 
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tentar atenuar esse “esquecimento” dos lugares mais distantes, foi abrir vias expressas, túneis e 

viadutos ligando as zonas do centro, sul, norte e Leopoldina.  

Sem dúvida, a ocupação do subúrbio começou a ser implementada com a melhoria das 

linhas de trem, quando os da Central do Brasil passaram a se deslocar graças à energia elétrica e 

os da Leopoldina passaram a ser movidos a óleo diesel.  

A mudança da capital para Brasília não diminuiu o ritmo de crescimento da população. O 

aumento de prédios na zona sul, o crescimento das favelas, a construção de conjuntos 

habitacionais nos subúrbios e na zona oeste passaram a caracterizar o espaço da cidade. Entre 

1960 e 1980, a cidade recebeu obras de grande porte, mas problemas como a deficiência nas 

áreas de transportes, falta de saneamento básico e infraestrutura,  em geral, ainda persistem em 

muitos bairros e comunidades.  
 
 

Avenida Brasil 
          
         A Avenida Brasil, inaugurada em 1945, é um dos principais logradouros da cidade do Rio de Janeiro. Com 

58 quilômetros de extensão, corta 27 bairros da cidade (entre São Cristóvão e Santa Cruz) e pode ser considerada a 
mais importante via expressa do município.  

        Limita-se ao norte, com  a Ponte Rio-Niterói , e ao sul,  com a Avenida João XXIII.  
       Possui outras interligações, como a Linha Vermelha, Linha Amarela, Rodovia Washington Luis e Via Dutra, 

que garantem, assim, a ligação entre a Baixada Fluminense, a Barra da Tijuca/Jacarepaguá, a zona norte, zona sul, 
zona oeste e o centro carioca.  

 
          

 

         
 

 

 
 

‘Fonte: http://www.flickr.com/photos. Acessado em 08/12/2008 

 

Final dos anos de 1940. O local é o cruzamento da 
Avenida Lobo Júnior, na Penha Circular. No início dos anos 60, o viaduto de Manguinhos. 
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A foto de 1941, é do início da construção da avenida Brasil, na altura de Manguinhos,  

próximo à Fundação Osvaldo Cruz. Ao fundo, à esquerda, podemos ver o Pão de Açúcar. 
 
 

 

 
Foto de 1965, no trecho da Avenida Brasil nas proximidades do Caju. Podemos ver nesta foto o prédio da 
Gastal, concessionária Willys do Brasil, projetado por Paulo Antunes Ribeiro em 1952. Este prédio foi 
demolido. No seu lugar foi construído um acesso da avenida com a Linha Vermelha. Podemos reparar 
também que, nesta época, havia sinais para travessia de pedestres na via.  

Fonte: http://www.flickr.com/photos. Acessado em 08/12/2008 
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Os Aterros 
 

   
 “Entre parênteses, não se pense que sou oposto a qualquer idéia de aterrar parte de nossa 

baía. Sou de opinião que temos baía demais. O nosso comércio marítimo é vasto e numeroso, 
mas este porto comporta mil vezes mais navios dos que os entram aqui, carregam e descarregam 
e para que haja de ficar inútil uma parte do mar? Calculemos que se aterrava metade dele; era o 
mesmo que alargar a cidade. Suas novas, casas e casas, tudo isto rendia mais que a simples 
vista da água movediça e sem préstimo”.  

                                                                                                                      Machado de Assis 
(1894) 

 

 

 
O Aterro na época da construção e hoje em dia.  

Fonte: http://wwwusers.rdc.puc-rio.br Acessado em 08/12/2008 

    

      O Aterro do Flamengo não foi o único da nossa cidade, mas se destaca pela sua 

grandiosidade e pela importância cultural e esportiva, pois, com a construção do Parque do 

Flamengo, junto às pistas expressas que ligam a zona sul ao centro, houve a implementação de 

quadras de futebol, tênis, vôlei, basquete, entre outros apetrechos esportivos e de lazer. 

Culturalmente, podemos destacar que é nessa região que está situado o Museu de Arte Moderna 

e o Monumento dos Pracinhas.  

 Apesar de ser uma área verde da cidade, com projeto paisagístico de Burle Marx, o Aterro 

do Flamengo, assim como outros aterros, são obras que agrediram diretamente a natureza, visto 

que contrariam o espaço natural da Baía de Guanabara.  
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Este era o aspecto da Vila do Pinheiro nos anos 1940. O aterro da Ilha do Pinheiro, em 1980, 
marcou o início da construção da Vila do Pinheiro – um conjunto habitacional com 2300 casas, 
que hoje abriga mais de 16 mil pessoas.  A Vila do Pinheiro hoje é uma das comunidades do 
Complexo da Maré. 

Fonte: http://www.flickr.com/photos Acessado em 08/12/2008 

 

Esta análise recente da história das reformas urbanas de nossa cidade nos leva  a refletir 

sobre a objetividade de nossos governantes ao optar por um plano de urbanização. Os projetos 

vistos por nós nesse módulo não conseguiram atingir todos os bairros, privilegiando uns sobre 

outros. Além disso, suas obras causaram grandes transtornos no trânsito e na rotina dos 

moradores.  

Sempre faltou diálogo com os moradores, por intermédio de suas associações, por exemplo. 

O resultado disso é que, mesmo havendo mudanças visuais dos bairros atendidos, muitas dessas 

obras não foram preservadas com a devida manutenção, pelo poder público. 

Percebemos, também, o quanto os subúrbios e a zona oeste da cidade sempre estiveram 

distantes dos planos reformistas de nossos governantes.  Ao longo da história dos bairros mais 

distantes da zona central e da zona sul  podemos observar que as reformas chegam de maneira 

lenta e são muito mais impulsionadas a partir de  interesses políticos e da especulação imobiliária, 

do que de um planejamento visando a uma melhor distribuição dos benefícios urbanos para toda a 

população. Como é o caso da Barra da Tijuca e Recreio (na zona oeste) e alguns bairros do 

subúrbio (Méier e Vila da Penha, por exemplo). 

  Além disso, é impossível não percebermos que as reformas urbanas representaram 

independentemente de qualquer possível proveito para parte dos moradores, um atentado a 

contra memória de nossa cidade, com a destruição de tantos casarões, prédios, igrejas, 

monumentos e praças.   
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1. Escolha duas reformas estudadas neste módulo e escreva, em seu caderno, as 

vantagens e desvantagens trazidas por elas para a cidade. 

 

 

2. Com a leitura do módulo, responda às seguintes questões em seu caderno. 

 

� Você percebeu que, ao longo da história de nossa cidade, houve diferenças nas 

reformas urbanas, em relação às zonas sul/central e aos subúrbios, zona oeste e 

norte? Exemplifique. 

 

� Além de se preocupar em criar uma ligação mais acessível entre as diferentes 

áreas da cidade, o que os governantes deveriam implementar, para melhorar os 

lugares mais distantes do centro? 

 

3. Em grupo, procurem em jornais e revistas, gravuras que representem cada parte da 

cidade (zonas sul, central, norte, oeste e os subúrbios). Colem num “pardão”,  

fazendo um comentário escrito sobre cada uma delas e apresentem para a turma. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                SUGESTÕES DE ATIVIDADES   
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BBLLOOCCOO  22  --  UUPP  33  --  MMÓÓDDUULLOO::  MMOOVVIIMMEENNTTOOSS  SSOOCCIIAAIISS  NNOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  

 
 
 
 
 
 

 
Acender as velas 
                                       Zé Ketti 
Acender as velas 
Já é profissão 
Quando não tem samba 
Tem desilusão 
É mais um coração 
Que deixa de bater 
Um anjo vai pro céu 
Deus me perdoe 
Mas vou dizer 
O doutor chegou tarde demais 
Porque no morro 
Não tem automóvel pra subir 
Não tem telefone pra chamar 
E não tem beleza pra se ver 
E a gente morre sem querer morrer 

 
                                                                                                   Opinião 

                                                                                                                          Zé Ketti 
 

Podem me prender, podem me bater 
Podem até deixar-me sem comer 

Que eu não mudo de opinião. 
Daqui do morro eu não saio não, daqui do morro eu não saio não. 

 
Se não tem àgua, eu furo um poço 

Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa 
E deixo andar, deixo andar 

 
Fale de mim quem quiser falar 

Aqui eu não pago aluguel 
Se eu morrer amanhã, seu doutor 

Estou pertinho do céu 
 

Podem me prender, podem me bater 
Podem até deixar-me sem comer 

Que eu não mudo de opinião 
 

Daqui do morro eu não saio não, daqui do morro eu não saio não... 
Podem me prender , podem me bater, que eu não mudo de opinião, que eu não mudo de 

opinião...  
 

 
Cidade Maravilhosa? Para quem? Será que para todos?  
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 Durante mais de dois séculos, a cidade do Rio de Janeiro foi a capital do país. Esta 

condição marcou sua Geografia e sua História. A cidade foi palco de grandes transformações que  

buscavam facilitar a vida daqueles, que com poder e dinheiro, faziam dela seu lugar de negócios, 

acordos políticos e de lazer.  

 Mas a cidade também foi lugar de gente simples, que veio para cá com seus sonhos e 

esperanças de uma vida melhor: os ex-escravos, combatentes da Guerra do Paraguai, que se 

instalaram nos primeiros morros da cidade, após total abandono por parte do Exército; os 

escravos libertos, que sem oportunidade de trabalho e moradia, começaram a ocupar os morros 

do centro da cidade (Morro do Castelo e Morro da Providência), os retirantes da seca e dos 

latifúndios nordestinos, que buscavam na Cidade Maravilhosa um lugar com mais dignidade para 

viver. E tantos outros... 

 Para a maioria dessas pessoas, a cidade não foi tão maravilhosa assim! Os sonhos de 

uma vida melhor logo se transformaram em uma realidade de abandono, de ausência, de 

violência, de exploração e de exclusão.  Mas, também, de resistência, de coragem, de força e de 

luta de um povo, agora “carioca”, que não se rendeu e reinventou em cada lata d’água na 

cabeça, em cada pelada de futebol, em cada samba-enredo de sua escola preferida, em cada 

greve, em cada assembléia de uma associação de moradores ou de um sindicato, essa cidade.  

  

Ao estudar este módulo você vai conhecer um pouco dessa resistência e luta do povo 

carioca, que organizado em diferentes movimentos sociais, conseguiu melhorias nas condições 

de vida, de trabalho, de moradia, de educação, de lazer e de saúde em nossa cidade.  

  

Movimento de Moradores de Favelas 
 

 
Fonte: http://www.travelblog.org/Photos/171232.html. Acessado em 08/12/2008 
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 A imagem anterior retrata um determinado espaço de moradia muito comum em nossa 

cidade: as favelas. Este tipo de moradia foi opção de vida para muitos que chegavam à cidade ou 

foram expulsos de suas casas em diferentes momentos da história da cidade e que não 

encontraram políticas publicas de habitação. Este problema do passado persiste até hoje.  

 Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), com base nos dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad), em 2006, tínhamos, em nossa cidade, um déficit de 752 mil 
moradias. Este número só vem aumentando, conjugado à ausência do poder público em 

promover políticas de habitação, principalmente para a população de baixa renda.  Tal realidade 

obriga um contingente cada vez maior de pessoas a buscar alternativas, fazendo das favelas, no 

passado e no presente, um espaço de vida em nossa cidade.    

 
Mas como essa história começou?  
Como eram as condições de vida numa favela no passado?  
Quem ocupava essas moradias?  
 

A favela, como uma alternativa barata de vida para a população de baixa renda, faz parte do 

cenário da Cidade do Rio de Janeiro desde o final do século XIX. O Morro da Providência é 

identificado como sendo a primeira favela a existir no Rio de Janeiro.  Este morro recebeu os ex-

combatentes da Guerra do Paraguai, em sua grande maioria formada por ex-escravos, que foram 

convocados à força para a Guerra e ganharam a promessa de liberdade após o conflito. Quando 

voltaram, passaram a ocupar essa região do centro da cidade. 

Este contingente populacional foi ampliado, ainda, após a campanha da Guerra de Canudos. 

Os soldados que retornaram tiveram autorização do Governo para construírem suas casas no 

morro, aumentando assim, a população já existente naquele espaço da cidade. Nessa época, o 

local passou a ser chamado de Morro da Favela. 
O século XX vai trazer um aumento acelerado do processo de ocupação dos morros do Rio 

de Janeiro. Nesse caso, as obras de modernização do Centro do Rio, que ocorreram no início 

deste século, expulsaram a população mais pobre para os diferentes morros que circundavam o 

centro do Rio de Janeiro. 

Num dos momentos da reforma Pereira Passos, foram demolidas cerca de três mil casas. 

Levando-se em conta que o número de filhos de uma família pobre desta época era acima de 

quatro, o quantitativo de desabrigados ultrapassava a casa dos dez mil. O problema da habitação 

para a população de baixa renda em nossa cidade se agravava de forma acelerada e em ritmo 

contrário, muito lentamente, o poder público investia em construções de casas populares.   

As Vilas Operárias foram, então, a alternativa encontrada pelo governo para abrigar os sem-

teto atingidos pela reforma. No entanto, o quantitativo de casas abrigava menos de 10% do total 

dos desalojados, deixando a maioria esmagadora da população sem opção de moradia. Diante 

das dificuldades, grande parcela desses sem-teto foi pressionada a se deslocar para o subúrbio 
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da cidade. Longe das melhores oportunidades de emprego, de salário, de educação e de 

atendimento de saúde para os seus filhos.  

Resistindo a esta imposição, um grupo de desabrigados passou a ocupar os morros nos 

arredores da zona sul. Ao longo do tempo, estas áreas passaram, também, a ser ocupadas por 

aqueles que optaram por ir para longe do centro no período da reforma e que frente às dificuldades de 

vida nos subúrbios, voltaram e construíram moradias nestas áreas mais nobres da cidade.   

Esta volta para as áreas centrais garantiu a estes moradores a diminuição com gastos com 

transportes e maiores possibilidades de postos de trabalho. Assim, rapidamente, centenas de 

barracos foram tomando conta das áreas centrais da capital da República. Levando-se em 

consideração que estes moradores pagavam aluguel e impostos municipais quando residiam nos 

cortiços e subúrbios, a vida nos morros pode ser considerada uma melhoria econômica. Ao 

chegar à favela  se deparavam com a possibilidade de construir sua casa própria, livrando-se do 

aluguel e de outras taxas públicas.  

O surto industrial na região Sudeste foi também fator de aceleração do crescimento das 

favelas no Rio de Janeiro. A cidade passa a ser o destino de um fluxo migratório das regiões 

Nordeste e Norte. Ampliando este contingente migratório, temos a chegada da população 

fluminense, capixaba e mineira.   

A partir da década de 40, então, a favela foi se impondo no cenário da cidade de tal forma, 

que passou a incomodar a “beleza” da capital da República.  O poder público, agora, começa a 

agir, para expulsar esta população das áreas nobres da cidade. A iniciativa de acabar com essa 

“chaga social” contou com a aliança entre o Governo Federal e o prefeito da cidade, Henrique 

Dodsworth, que propunha transferir a população das favelas para lugares provisórios, até que as 

novas casas fossem construídas pelo governo nos locais da remoção.   

Das primeiras remoções, surgiram os Parques Proletários.  

Os Parques Proletários, de caráter transitório, tornaram-se permanentes, já que não foram 

construídas as habitações definitivas, como prometia o projeto inicial. Em poucos anos, os 

Parques foram abandonados à própria sorte e, com isso “favelizaram-se”.   

À idéia inicial de se construir novas casas para os favelizados  se agrega outra postura: a de 

intervenção no próprio local de moradia. Desta forma, surge, em 1946, a Fundação Leão XIII, que 

visava a vigiar e neutralizar a resistência que passa a ocorrer na favela contra a política de 
remoção implementada pelo governo municipal no período.  

Os moradores dos morros, como forma de resistência a estes deslocamentos forçados, 

passaram a criar, a partir de 1945, Comissões de Moradores.  Inicialmente nos morros 

Pavão/Pavãozinho e, pouco depois, nos morros do Cantagalo e da Babilônia.  Estas comissões 

serão os embriões das futuras Associações de Moradores das Favelas.  
 

Outro objetivo da Fundação Leão XIII era neutralizar a organização dos trabalhadores e a 

influência do Partido Comunista Brasileiro (PCB) nessas áreas. Neste período um slogan passa a 
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ser defendido pelo governo e membros da Igreja: “... é preciso subir o morro antes que os 
comunistas desçam”. 

A década de 50 vai ser marcada pelo aumento da participação política dos moradores de 

favelas. A presença de políticos, interessados em obter votos dos favelizados, permitiu que estes, 

reivindicassem atenção do poder público às suas demandas, já que o contingente eleitoral das 

favelas passa a ter uma interferência significativa no jogo eleitoral.   

Como reflexo desse processo, as inúmeras Associações de Moradores de Favela, criaram 

em 1957, a Coligação dos Moradores Favelados do Distrito Federal.  
O avanço organizativo continuou e, em 1963, foi criada a Associação de Favelas do Estado 

da Guanabara (FAFEG). No mesmo ano, a Assembléia Legislativa aprovou a destinação de 3% 

da arrecadação estadual, para obras de melhoramento das favelas, atendendo dessa maneira às 

pressões vindas do morro.  

O crescimento da organização dos moradores de favelas obrigou as elites a rever os tipos 

de intervenções a serem impostas. E, assim, inaugurou-se na década de 1960 mais um modelo 

de política do Estado para o “problema” da favela: o remocionismo em larga escala.  

O programa de remoção de favelas tinha à frente um político com grandes ambições 

eleitorais, Carlos Lacerda, Governador do Estado da Guanabara no período.  

A instauração da Ditadura Militar em 1964 acabou por contribuir com o processo de remoção 

das favelas e de desmobilização da resistência dos moradores. O forte esquema repressivo do 

período, o enfraquecimento da via eleitoral e o congelamento dos canais de diálogo com a classe 

trabalhadora, asseguraram tranqüilidade ao poder público, na implantação de seu esquema de 

remoção compulsória de moradores de favela, reprimindo com prisões e “desaparecimento” das 

lideranças comunitárias.  

 Em 1968, o Governo Federal cria a Coordenação da Habitação de Interesse Social da 

Área Metropolitana do Grande Rio (CHISAM). Sua missão principal era "exterminar as favelas do 

Rio de Janeiro". Segundo definição da própria CHISAM, as favelas eram "um espaço urbano 

deformado". De 1968 até 1975, cerca de 100 comunidades foram destruídas e mais de 150 mil 

pessoas removidas.  

O caso mais significativo de luta contra a remoção foi o da favela do Pasmado, primeira a 

ser removida, onde a resistência, liderada pela FAFEG, foi brutalmente calada com o apoio de 

grande contingente de soldados armados, que garantiram a truculência da remoção. Na ocasião, 

muitos moradores foram espancados e as lideranças comunitárias presas e “desaparecidas”.  

Os moradores removidos, então, foram deslocados para Conjuntos Habitacionais da zona 

oeste, como Vila Kennedy, Vila Aliança, Vila Esperança e Cidade de Deus. Esta política se 

estendeu até 1974, com as áreas periféricas da cidade passando a ser ocupadas em larga escala.  
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Fantasma exorcizado 

                                                                     Marcelo Monteiro 
  
Um dos casos mais polêmicos de remoção, feita pelo Estado, foi o da Favela da Praia do Pinto, que ocupou até 

1968, um local nobre da Zona Sul carioca, ao lado do Clube do Flamengo, onde hoje existe o condomínio Selva de 
Pedra, no Leblon. A dona de casa Maria Rosa de Souza Noronha, ex-moradora da Praia do Pinto, deixou a comunidade 
uma semana antes do incêndio (de "causas ignoradas"), que destruiu centenas de barracos e apressou o término da 
operação de remoção.  Os moradores que ainda estavam lá disseram que o incêndio foi proposital.  “A Prefeitura queria 

que todos saíssem o mais rápido possível e muita gente perdeu tudo no incêndio”, revela Maria, que hoje vive num 
pequeno barraco na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. Há relatos, inclusive, de que os moradores tentaram 
chamar os bombeiros e não foram atendidos. Resultado: dias depois, toda a favela estava abaixo. 

 Criada cinco anos antes do incêndio da Praia do Pinto, a Federação da Associação de Favelas do Estado da 
Guanabara (FAFEG) era, na época, a principal entidade de organização de comunidades pobres.  Os principais 
líderes da FAFEG lutaram com unhas e dentes para evitar as remoções. Mas chegou um momento em que perceberam 
que não poderiam resistir a força dos militares. "Depois do Pasmado e do incêndio da Praia do Pinto, todas as 

outras remoções foram pacíficas. Nessa época a ditadura já estava estabelecida e os militares tinham muita força", 
esclarece Abdias José dos Santos, presidente do Conselho Deliberativo da FAFEG, que foi preso junto com toda 
diretoria da entidade dias antes do bota abaixo da Praia do Pinto. "Ficamos vinte dias presos no DOPS. Foi uma 

maneira também de pressionar outras lideranças. Os militares criaram o terror. As remoções só terminaram porque o 

custo era altíssimo e houve um desgaste com a opinião pública", diz Abdias, que foi presidente da Associação de 
Moradores do São Carlos de 1965 a 1968.  Outro que ficou preso no DOPS, foi José Carlos, o Juca, Secretário Geral 
da FAFEG. Ele conta que a própria entidade já havia antecipado em seus congressos o fracasso das remoções: "Nós já 

havíamos desenvolvido estudos junto com sociólogos e arquitetos, que previam a criação de um cinturão de pobreza ao 

redor da cidade. Ao contrário do que eles achavam, as remoções eram o problema, e não a solução”. 
 Pelo menos cinco grandes comunidades da Zona Sul e da Grande Tijuca foram destruídas nos anos 60 e início 

dos 70: além da Praia do Pinto (no Leblon), as favelas da Catacumba (na Lagoa), Macedo Sobrinho (no Humaitá), 
Pasmado (em Copacabana) e Esqueleto (na Tijuca).  Juntas, elas abrigavam cerca de 40 mil pessoas. Grande parte 
dos moradores removidos foram transferidos para conjuntos habitacionais recém construídos na Zona Oeste.  Os 
moradores achavam estar fazendo bom negócio ao serem transferidos para apartamentos no subúrbio. Eles só se 
deram conta da realidade quando chegavam lá.  A Zona Oeste era um vazio. A longa distância do Centro da cidade, a 
precariedade dos transportes e a infra-estrutura ainda em fase de instalação, causaram grande descontentamento entre 
os removidos. Anos depois, alguns venderam suas casas e voltaram a morar em favelas da Zona Sul. 

 
Fonte: www.favelatemmemoria.com.br. Acessado em 08/12/2008  
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A garantia dos “interesses da cidade”, com a construção e alargamentos de estradas por 

onde antes havia favelas, permitiu aos moradores das áreas nobres, como a zona sul e o centro, 

melhores condições de locomoção. Foi um projeto patrocinado por dinheiro público, que, em 

última instância, serviu para beneficiar a elite de nossa cidade, enquanto que, nos subúrbios e nos 

conjuntos habitacionais, compulsoriamente ocupados, faltava infra-estrutura básica como luz, 

água, saneamento, escolas, postos de saúde e áreas de lazer.  

 Esse modelo de desenvolvimento urbano, baseado em exclusão e descaso para com as 

populações favelizadas, significou que a expulsão do homem do campo pelos latifúndios e pelos 

interesses do agronegócio não foi acompanhada pela preparação de uma infra-estrutura que 

absorvesse este contingente populacional. Os investimentos necessários para o desenvolvimento 

do capital, promovido pelo poder público, não foi acompanhado, pelo mesmo volume de 

investimentos em benefício da classe trabalhadora.    

No tocante aos resultados obtidos com o processo de remoção de favelas, este foi aquém do 

esperado e altamente influenciado pelas ações dos removidos, como afirma o pesquisador 

Marcelo Baumann:  

“Quase dez anos após a criação da CHISAM, cerca de 130 mil ex-
favelados haviam sido removidos para conjuntos habitacionais nos 

subúrbios. Mesmo assim, ainda existem pelo menos 52 favelas em bairros 

tipicamente ocupados pela classe média. Os sobreviventes da política de 

desfavelização da zona sul só conseguiram se manter nos seus barracos 

devido à forte mobilização das associações de moradores. As favelas do 

Cantagalo, Rocinha e Pavãozinho são verdadeiros símbolos de 

resistência. Os líderes comunitários tiveram uma participação muito 

importante, assim como também a Igreja e os intelectuais”.  

 
Fonte: http://www.redecontraviolencia.org/rcms_repos/images/7/remocao. Acesssado em 08/12/2008 
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Movimento Negro no Rio de Janeiro 
 

                       

Fonte: www.bahiaafrofilmfestival.com e causaeefeito. wordpress.com. Acessado em 08/12/2008 

 

 A população negra na cidade do Rio de Janeiro é uma das mais expressivas do país. Esse 

grande contingente populacional buscou e ainda busca alternativas de sobrevivência no espaço 

urbano, que nem sempre acolheu, negros e negras, de forma respeitosa e inclusiva. 

 

 
População negra vive próximo aos portos que receberam escravos 

 Pesquisa elaborada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a pedido da Secretaria Especial da 
Igualdade Racial constatou que a distribuição da população negra brasileira ainda hoje reflete o período de escravidão, havendo 
uma alta concentração de negros nos portos que receberam escravos vindos da África. Basendo-se em dados do Censo 2000, a 
população negra está mais concentrada em São Luís (MA), Salvador (BA), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ), principais portos 
receptores dos escravos. 

 Segundo a pesquisa, que divide a população negra entre pretos e pardos, na capital do Rio de Janeiro vivem 9,4% de 
pretos e 30,8% de pardos. Porto Alegre concentra apenas 8,7% de pretos e 7,8% de pardos. 

 Até hoje o Brasil (com exceção da Nigéria) é o país que mais concentra negros no mundo, onde a população negra vive à 
margem da sociedade e isolada dos meios básicos para uma  vida com pleno acesso à saúde, educação, moradia, emprego, 
cultura e lazer. 

 Ao contrário do que se afirma, a assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888 que aboliu a escravidão, na verdade 
foi um meio inevitável do regime imperial em crise para frear uma enorme mobilização dos escravos contra os seus senhores e 
contra o Estado. Analfabetos e desempregados, a situação do negro logo após a sua "libertação" não melhorou em nada. Não só 
suas raízes refletem ainda hoje a situação precária em que vivem, mas o próprio processo de abolição aprofundou sua miséria. 

Fonte: www.pco.org.br. Acessado em 08/12/2008 
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Resistindo a essa realidade, a população negra carioca passa a organizar lutas e organizações 

sociais, em defesa de seus interesses. Ao conjunto destas iniciativas populares chamamos de 

Movimento Negro.  A principal bandeira de luta deste Movimento está na pressão sobre o poder 

público e a sociedade em geral, pela elaboração e execução de políticas de ações afirmativas. 
 

 
Ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou 

compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de 
oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, 
decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. Portanto, as ações afirmativas visam combater 
os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado.  

Fonte: www.wikipedia.org. Acessado em 08/12/2008 

 

O Movimento Negro, que ressurge a partir dos anos 70 e se fortalece com o fim do regime 

militar. Passa a ter como uma de suas bandeiras mais significativas o reconhecimento de Zumbi dos 
Palmares como herói nacional, na busca de se apagar uma política cultural de séculos de invisibilidade, 

para a população negra e para seus heróis. Tem, desde então, significativas vitórias, como a instituição 

do Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro), aniversário da morte de Zumbi.   

 Atualmente, dos 5.561 municípios brasileiros, já temos 269 que adotaram o dia da 

Consciência Negra como feriado e o Rio de Janeiro é um desses municípios.   

 Outra frente significativa na luta de negros e negras e que vai marcar o debate sobre as 

relações raciais na nossa cidade é a questão das cotas para negros em universidades públicas. A 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi uma das primeiras no país a garantir cotas 

raciais de acesso ao ensino superior público. Este acontecimento foi fruto da pressão de diferentes 

entidades do Movimento Negro, em prol desta política de ação afirmativa e que veio contribuir para 

modificar o desigual quadro de acesso à universidade em nosso país e em nossa cidade. 

 

 
  Sistema de cotas para negros amplia debate sobre racismo  

 O sistema de cotas para negros nas universidades, adotado pela primeira vez na Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ), em 2001, ainda gera polêmica e divide opiniões. Há vários argumentos contra e a favor, todos bastante sensatos. Nem 
mesmo o governo brasileiro parece saber que posição tomar e demonstra ambigüidade sobre a questão. Tanta incerteza, no 
entanto, tem um ponto positivo: a reserva de vagas gera um debate importante sobre o racismo no Brasil, um país onde o 
preconceito existe, ainda que de forma velada. 

 A primeira instituição federal de ensino superior a implementar o sistema de cotas foi a Universidade de Brasília (UnB), 
que aprovou em junho deste ano um plano de metas para integração racial e étnica. O projeto, que entrará em vigor em 2004, prevê 
a reserva de vagas para negros e, num percentual menor, índios, durante dez anos. 

 Um dos autores da proposta da UnB, o professor José Jorge de Carvalho, do Departamento de Antropologia, acredita que 
o sistema de cotas é a única forma de se resolver o problema da exclusão racial no curto prazo. O preconceito, segundo ele, está 
presente nas salas de aula. Carvalho passou a defender as cotas depois de testemunhar o caso de um aluno negro prejudicado por 
um professor, aparentemente por motivos raciais. 

 "Há poucos negros na universidade e isso dificulta que eles se unam para lutar por seus direitos. É preciso mudar o tipo 
de relação que existe na academia. E isso só vai acontecer quando houver vários negros lá dentro", afirma Carvalho. 

 Os dados apresentados pelo professor mostram que a exclusão é perversa: 97% dos atuais universitários brasileiros são 
brancos, contra 2% de negros e 1% de amarelos. O desequilíbrio, num país em que 45% da população é negra, deixa claro que 
são necessárias medidas urgentes para inserção do negro no ensino superior.  

Fonte: www.comciencia.br. Acessado em 08/12/2008 
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 Este assunto é muito polêmico: os que são contra as cotas afirmam que elas representam 

um acesso desigual de toda a população à Universidade Pública e estaria privilegiando um 

determinado segmento social.   

 Os que defendem, perguntam: será que somos realmente “iguais”? Brancos e negros têm 

as mesmas oportunidades de trabalho e de vida em nosso país? Os dados apresentados no 

módulo mostram o tamanho da desigualdade racial no Brasil, assim, para os defensores das cotas 

o lema é: “Políticas desiguais para desiguais”.      
 E você o que acha? Discuta com seus colegas e seu professor sobre esse assunto. Para 

animar o debate, vamos conhecer um pouco das iniciativas das entidades do Movimento Negro 

em prol das cotas.  

 Uma das principais etapas dessa luta foi a criação de Cursos Comunitários Preparatórios 

para o Vestibular. Destacando-se, o PVNC - Pré-Vestibular para Negros e Carentes, que surgiu na 

Baixada Fluminense e rapidamente se espalhou por vários bairros da nossa cidade nos anos 90. 

Contam com a militância de professores e universitários, que ministram aulas nos finais de 

semana, muitos de forma gratuita, usando espaços comunitários, como escolas, sindicatos, 

associação de moradores e igrejas. 

   

 
Histórico do PVNC 

  
 O PVNC surgiu  na Baixada Fluminense em 1993, em função do descontentamento de educadores com as dificuldades 

de acesso ao ensino superior, principalmente dos estudantes de grupos populares e discriminados.  O PVNC também surgiu 
visando à articulação de setores excluídos da sociedade para uma luta mais ampla pela democratização da educação e contra a 
discriminação racial.  

 No Rio de Janeiro, em 1986, foi criado o Curso Pré-Vestibular da Associação dos Funcionários da UFRJ (ASSUFRJ, 
atual SINTUFRJ), outra importante experiência destinada a preparar trabalhadores para o vestibular.  Em 1992, surgiu o curso 
Mangueira Vestibulares, um curso comunitário, destinado aos estudantes da comunidade do Morro da Mangueira.  

 As discussões e articulações para a organização, então, do primeiro núcleo do Pré-Vestibular para Negros, na baixada 
fluminense, iniciaram-se no final de 1992, tendo como primeiro objetivo a capacitação de estudantes para o exame vestibular da 
PUC-SP e das universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro.  Ainda em 1993, a coordenação do curso conseguiu isenções 
de taxa de vestibular na UERJ e na UFRJ, e  bolsas de estudo para os estudantes aprovados para a PUC.  

 A partir de 1994, com o sucesso e repercussão do trabalho realizado em 1993, outros grupos (entidades populares, 
entidades do movimento negro, igrejas, educadores, escolas, etc.) organizaram novos núcleos de Curso Pré-Vestibular para 
Negros e Carentes.  Vale lembrar que, 1994 foi um ano fundamental para o PVNC, um ano de crescimento, de adesão de novos 
grupos, de novos núcleos, de muitas articulações, debates, conflitos e criação de novos espaços de discussões e deliberações 
coletivas.  

 E foi nesse ano que o PVNC começou a se constituir como um Movimento  Social de Educação Popular.  A questão do 
preconceito e da discriminação racial é sua principal preocupação, pois é uma barreira colocando negros e negras em situação de 
desvantagem, além de contribuir bastante para as desigualdades sociais no Brasil. 

 
Fonte: www.pvnc.sites.uol.com.br. Acessado em 08/12/2008 

 
  

 Atualmente, as entidades do Movimento Negro têm procurado garantir a manutenção e 

ampliação das cotas na Universidade Pública. Os índices de desempenhos dos alunos cotistas 

comprovam a tese de que somente com ações efetivas do poder público e pressão dos 

movimentos sociais poderemos reverter o quadro de desigualdade racial em nosso país.   

 E hoje temos muito que comemorar como mostra a reportagem do jornal O Globo:  
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Cotistas têm melhor desempenho na Uerj 

 
Os estudantes que entraram na Uerj graças à Lei de Cotas chegam ao fim do ano com uma estatística para comemorar. De 

acordo com levantamento feito pela universidade estadual, o percentual dos que passaram de período entre os cotistas foi de 49%, 
enquanto entre os demais estudantes foi de 47%. O grupo dos beneficiados pelas cotas também teve menor percentual de evasão: 
5%. Entre os demais, o índice ficou em 9%. 

  
Num levantamento feito com 28 cotistas da Uerj que passaram pela Educafro - ONG que ministra cursos pré-vestibulares e defende 
o sistema de cotas - a nota média, no fim do ano, ficou em 7,6. A nota foi considerada alta por frei David Santos, coordenador da 
ONG. Para ele, os números põem em xeque o vestibular. 

  
- São dados fantásticos, que questionam o sistema de ingresso na universidade. Para mim, o vestibular é uma armação da elite 
dominante no Brasil - diz o frei. Ele tem uma definição para o vestibular: - É um instrumento de concentração de renda. Nessas 
provas, só são dados macetes que os riquinhos aprendem nos cursos preparatórios.  

 
A Lei de Cotas, que entrou em vigor este ano, reserva vagas para alunos da rede pública (20%), para negros (20%) e para pessoas 
com deficiência e índios nascidos no Brasil (5%). Mas, para ter direito às vagas, a família do vestibulando deve ter renda mensal 
líquida igual ou inferior a R$ 300 por pessoa residente na mesma casa.  

 
O bom desempenho dos cotistas foi comemorado em festa realizada no sábado passado no Teatro João Caetano, no Centro. O 
evento teve apresentação de balé e teatro. Os cinco alunos que tiveram as notas mais altas, entre 8,2 e 9,4, foram chamados ao 
palco.  

 
- As pessoas diziam que eu não ia conseguir entrar na universidade, que seria muito difícil. Ainda há muito racismo com os negros. 
Mas eu estou feliz porque mostrei que tenho potencial - diz Adriana de Oliveira Rodrigues, de 25 anos, que estuda serviço social, 
mora em Duque de Caxias e é um dos alunos que tiveram melhor desempenho.  

 
Entre os cinco colocados também está José Augusto dos Anjos, de 21 anos: 

 
- Eu só passei para a Uerj na segunda vez em que fiz as provas. Estudei muito e tenho certeza de que a Lei de Cotas me ajudou - 
diz o aluno de história da UERJ, que tem uma outra estudante em casa: sua mãe, Ana Maria dos Anjos, de 50 anos, também 
cotista. 

  
Ana Beatriz Ribeiro, de 20 anos, é outro exemplo de cotista que se destacou.  

 
- Estou tendo um ótimo desempenho. Estou provando para todos que sou capaz. O negro também tem que ter seu espaço - diz ela, 
que cursa história.  

 
A primeira colocada entre os cotistas é Alexandra Pereira, de 20 anos, que entrou na vaga para estudantes da rede pública. Ela 
estuda pedagogia:  

 
- Sempre soube que conseguiria entrar numa universidade e que me daria bem. 

 
Fonte: www.universia.com.br. Acessado em 08/12/2008 
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1. Pesquise o seu bairro de moradia. Localize  no mapa do Rio de Janeiro este bairro. Faça 

uma entrevista com seus moradores mais antigos e responda sobre o início da ocupação 

dessa localidade: 

 

� Quem eram os primeiros moradores? 

� Foi um local ocupado por população removida das favelas da zona sul/centro? 

� São migrantes? 

� E por último compare as condições do início da ocupação e os dias atuais.    

 

2. Pesquise se no seu bairro/comunidade há Associação de Moradores. Converse com seus 

militantes e faça um texto retratando quais são as reivindicações desta entidade nos dias 

atuais e se o poder público tem dado atenção a essas reivindicações. 

 

3. Discuta em grupo a seguinte frase: “Políticas desiguais para desiguais”. Elabore cartazes 

com os dados apresentados no módulo que possam ilustrar a opinião do grupo.  

 

4. Sobre a resistência da população negra carioca, em prol de políticas afirmativas, elabore a 

continuação do poema Navio Negreiro, de Solano Trindade  

 

Lá vem o navio negreiro / Cheio de melancolia  

Lá vem o navio negreiro / Cheinho de poesia   

Lá vem o navio negreiro / Com carga de resistência  

Lá vem o navio negreiro / Cheinho de inteligência  

Lá vem o navio negreiro / Cheio de     ________________ 

Lá vem o navio negreiro / Cheinho de ________________ 

Lá vem o navio negreiro / Cheio de     ________________ 

Lá vem o navio negreiro / Cheinho de  ________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSUUGGEESSTTÕÕEESS  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  
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BBLLOOCCOO  22  --  UUPP  33  --  MMÓÓDDUULLOO::  CCIIDDAADDAANNIIAA  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: www.wikipédia.com.br. Acessado em 08/12/2008 

 

Tecendo a Manhã 
                                                        João Cabral de Melo Neto 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 
Cidadania, o que é isso? Ter cidadania é necessário? 

Se cidadania é importante por que não está na televisão? 
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Depois da leitura do poema de João Cabral, parece que nosso peito fica cheio de esperança, 

de otimismo... e, ao mesmo tempo, leva-nos a uma reflexão sobre a necessidade da ação coletiva 

e solidária. Parece que o poeta acredita ser possível, e necessário, erguermos uma tenda (ou um 

novo mundo?) “onde entrem todos”. 

Observando a geografia e a história da nossa comunidade, podemos afirmar que a maioria 

das pessoas está vivendo uma vida digna e plena em seus direitos? Será que a maioria pode 

afirmar, com segurança: “sou cidadão”? 

Algumas pessoas dizem: “se eu voto, trabalho e pago meus impostos, sou cidadão”, sim! Mas 

votar, trabalhar e pagar impostos garantem outros direitos como, por exemplo, lazer, segurança, e 

saúde?  

Por essas e por outras é que o assunto deste módulo é cidadania. Embora o assunto seja 

freqüente e cotidiano, especialmente se o período for eleitoral, às vezes nem nos damos conta.  

Fala-se mais de violência, de corrupção, de dívida externa do que de cidadania. E pior, 

dificilmente escutamos dizer que, tanto violência, lixo, corrupção e dívida externa, quanto lazer, 

educação, saúde e descanso têm ligação com cidadania.  

É comum vermos propagandas de empresas que desmatam e poluem, afirmando serem 

cidadãs. Vemos um artista famoso dizendo-se “amigo da escola” e que, por isso, é cidadão.         

Aquela empresa que veicula a máxima “cidadania, a gente vê por aqui” é a mesma a impor 

modismos, a manipular e controlar a informação, além de empregar aquele artista e, no fundo, 

tenta nos convencer que naquela rede de televisão há cidadania, bem como na sua grade de 

programação. 

Afinal como podemos entender cidadania?  

Cidadania pode ser definida como a vivência livre e cotidiana dos direitos individuais, civis, 

humanos e políticos, legalmente garantidos, de cada pessoa, individual e coletivamente. Ou seja, 

é impossível ser cidadão sozinho. 

Esta noção de cidadania ligada a direitos e à liberdade é uma herança dos tempos antigos, 

quando a sociedade era dividida em cidadãos, não cidadãos e escravos.  

Especialmente na Europa, e particularmente na Grécia Antiga, a noção de cidadania estava 

relacionada ao individuo, ao grego com posses que morava na cidade, daí, cidadão. Se o sujeito 

fosse estrangeiro, mas pudesse comprar o título de cidadão, tudo bem, também poderia ser 

cidadão. 

Ali, a cidadania diferenciava as pessoas, era uma forma de identidade econômica, social e 

local. Assim tínhamos: cidadãos de um lado e trabalhadores (gregos ou estrangeiros), escravos e 

mulheres do outro. 

Mais tarde, quer dizer, bem mais tarde, depois de muitas lutas e muitas revoltas, a idéia de 

cidadania volta à moda como reivindicação das pessoas que estavam fora do poder, na época, os 

burgueses. 
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Lá pelo século XVIII, enquanto a grande maioria das pessoas que viviam na Europa eram 

súditos – quer dizer, tinham suas liberdade e identidade, dependendo da vontade do rei –, 

aconteceram vários movimentos para mudar aquela situação para garantir liberdade. Já vimos 

esses movimentos em módulos anteriores. 

Um dos resultados daquelas revoluções, chamadas burguesas, foi a conquista da cidadania. 

De acordo com o ideal e promessa da burguesia, cidadão seria a pessoa com direitos 

reconhecidos legalmente, em especial o direito à liberdade e à propriedade.  

Para a maioria, foi a liberdade para trabalhar para qualquer patrão. Enquanto para poucos, foi 

a liberdade de ter acesso à propriedade e ao capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos que, enquanto a cidadania na antiguidade era uma questão do indivíduo e que 

beneficiava uma parcela pequena da sociedade, na dimensão moderna, burguesa, ela passa a ser 

uma reivindicação de direitos para a maioria. 

Nesse sentido, é que vamos buscar o debate da cidadania em uma perspectiva coletiva, 

socialmente construída. 

Quando nos aproximamos desta história da cidadania, uma questão (ou diferença) se põe: no 

momento histórico em que, na Europa, as pessoas lutavam por direito (à liberdade, à igualdade e 

à propriedade) aqui, na América Latina, e particularmente no Brasil, a luta era pelo 

reconhecimento  à humanidade e pela liberdade que viria com o fim do trabalho escravo: situação 

que afligia a quase totalidade das pessoas trabalhadoras, gente nativa e gente trazida da África. 

 

Olhando para nossa história, percebemos que o processo de construção da nossa cidadania, 

ainda em movimento, foi mais ou menos assim: nossas sociedades nativas/ancestrais viviam por 

estas terras há milhares de anos, com suas crenças, culturas e hábitos. Depois chegaram os 

brancos europeus que, além de uma cultura e um modo de produzir estranhos, impuseram a nós 

a escravidão.  

 

 

 

 
Fonte: Filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin.  
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Estes personagens – nativos,  negros e brancos – e aquelas situações – escravidão, culturas 

e resistências –, são os ingredientes que nos formam desde então. 

Cerca de três séculos depois de começada tal jornada, a Família Real Metropolitana e sua 

Corte chegam aqui e fundam um Estado, estranho para muitos e excluindo a maioria,  mais para 

manter a ordem estabelecida do que para criar (ou legitimar) uma nação. 

Depois de quase 400 anos, no final do século 19, às vésperas no século 20, com a recém-

extinção oficial, do trabalho escravo (13 de Maio de 1888) e com a implantação do Estado 

burguês no Brasil (15 de Novembro de 1889), foi que a cidadania, de modelo europeu, chegou ao 

Brasil.  Ali, o Estado, a lei, reconhecia a existência da pessoa, uma cidadania, praticamente 

restrita ao plano do reconhecimento dos direitos civis do individuo.   

Só meio século depois é que direitos trabalhistas e eleitorais foram estendidos para 

analfabetos e mulheres, a maioria da população. E, se não fossem os Zumbis, os Pedros Ivos, os 

Antônios, os Cândidos, as Margaridas, as Ciatas e as Anitas, levaria mais tempo. 

A idéia que chega até nós, ainda está ligada àquela noção de cidadão-individual, descolado 

do contexto social, global da humanidade. O pensamento dominante, ainda é aquele de que 

cidadão é aquela pessoa que respeita as leis, tem um celular, paga seus impostos, tem um cartão 

de crédito e vota. 

Veja o que Raul Seixas nos diz em sua canção Ouro de Tolo, nos idos de 1971: 
Eu devia estar contente 
Porque eu tenho um emprego 
Sou um dito cidadão respeitável 
E ganho quatro mil cruzeiros Por mês... 
 
Eu devia agradecer ao Senhor 
Por ter tido sucesso 
Na vida como artista 
Eu devia estar feliz 
Porque consegui comprar 
Um Corcel 73... 
 
Eu devia estar alegre 
E satisfeito 
Por morar em Ipanema 
Depois de ter passado 
Fome por dois anos 
Aqui na Cidade Maravilhosa... 
 
Ah! Eu devia estar sorrindo e orgulhoso 
Por ter finalmente vencido na vida 
Mas eu acho isso uma grande piada 
E um tanto quanto perigosa... 
 
Eu devia estar contente 
Por ter conseguido 
Tudo o que eu quis 
Mas confesso abestalhado 
Que eu estou decepcionado... 
 
Porque foi tão fácil conseguir 
E agora eu me pergunto "e daí?" 
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Essa cidadania, individualizada e passiva, tem sido ensinada há décadas, e gerações e tem 

servido mais para concentrar renda e poder nas mãos de poucos do que propriamente criar uma 

sociedade consciente, responsável, ativa e sabedora de seus direitos e do seu poder 

transformador.  

Somos educados (ou treinados) há anos não como cidadãos, mas como indivíduos voltados 

para si mesmos, para o consumo e para obedecer às leis e às autoridades. 

Nesse processo, percebemos a dificuldade de reconhecer e exercer nossa cidadania 

cotidianamente: ela nos foi negada e escondida por séculos. Só somos chamados de cidadãos em 

período eleitoral, para legitimar, com o voto, o jogo do poder.  

Se, por um lado, faltam educação/consciência e prática cidadã para a maioria de nós (e a 

história nos ajuda a entender o porquê), por outro, tem-se a impressão de que, essa ‘falta de 

educação’ foi,e é, propositalmente construída e mantida, para legitimar – a inclusão de poucos – e 

a exclusão da maioria de nós.  Por isso, diz-se que educação e cidadania andam de mãos dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidadania aparece, então, como uma condição que complementa nosso modo de ser 

humano.  Se, comer, beber, descansar e procriar nos faz vivos. Pensar, repousar, negar, criar, 

produzir e sentir nos diferencia e nos torna mais humanos. Ser cidadão é defender, manter e 

ampliar nossos direitos humanos. 
O poeta Manoel Bandeira chama nossa atenção: 

                 O Bicho  
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava:  
Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

http://panquecas.no.sapo.pt/politica5.jpg 
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Vale lembrar o que dissemos no começo: ninguém consegue ser cidadão sozinho.  

No mundo desigual em que vivemos, a luta pelos nossos direitos, e em especial o direito à 

vida digna, é uma luta diária e cada vez mais necessária e coletiva. Dessa forma, é fundamental 

identificarmos nossos parceiros, descobrir e ocupar nossos espaços, estudar para reconhecer 

nossa história e nossos direitos.    

É aí onde a escola pode entrar, ou melhor, é aí que devemos entrar na escola. 

Por exemplo, constantemente, patrimônios históricos e sociais espalhados pela cidade, como 

praças, monumentos, jardins e obras de arte, são depredados por chamados ‘vândalos’ mal-

educados. Como podemos mudar esse quadro? 

Talvez, transformando as escolas em espaços abertos, que vivam e produzam educação 

consistente, e que nos ajudem a (re)conhecer aqueles e outros patrimônios como bens públicos e 

coletivos. 

É na relação recíproca e equivalente, entre os espaços e o cotidiano do individuo e do 

coletivo, do particular e do público, que as pessoas podem se sentir, ao mesmo tempo, 

responsáveis e pertencentes a um lugar, a uma cidade,  a uma cultura.  

É assim que a cidadania se forja! 

Nossa sociedade reconhecidamente injusta e historicamente desigual, em que a 

concentração de renda e de poder exclui e mata muita gente, a concretização da cidadania (dos 

nossos direitos e deveres públicos, coletivos e individuais), faz-se urgente e as escolas podem 

contribuir nesse processo. 

A necessidade da nossa cidadania latina, nacional e cotidiana pode ser sintetizada na cidade 

do Rio de Janeiro. Sua geografia, sua população e sua história nos mostram o quanto ainda 

temos de caminhar para que nossa cidadania seja plenamente respeitada e vivida. 

Se experimentarmos estudar algumas dimensões geohistóricas da nossa Cidade/cidadania 

veremos algumas interseções perversas: as áreas desassistidas socialmente são também as mais 

violentas; as áreas menos iluminadas são também as mais sujas, as áreas mais pobres da cidade 

são também as mais periféricas. 

Isso nos leva a perceber que vivemos em uma cidade onde a cidadania no cotidiano não 

existe, ou, se existe, existe para alguns e em alguns lugares. Esta realidade nos mostra que 

cidadania é uma questão de vida e, por isso, ela, além de possível, é necessária.  

 

A necessidade de uma cidade cidadã, de uma sociedade cidadã está posta. O desafio, 

esperançoso, de colocar a escola e a educação no centro dessa ciranda precisa ser assumido.  

 

“Agora é nós!”  
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1. Escreva pelo menos cinco direitos que, no seu ponto de vista, são fundamentais para uma 

pessoa ser cidadã. 

2. Tendo como base sua família, seus parentes e seus vizinhos, você poderia afirmar que 

essas pessoas exercem sua plena cidadania? Justificar 

 

3. Em sua opinião, outras disciplinas da escola falam ou deveriam falar em cidadania? 

Justificar.  

 

4. Lembre-se dos programas de televisão mais assistidos atualmente (noticiários, novelas, 

auditório, documentários) e escreva dando exemplos:  

� Como o tema cidadania aparece nesses programas? 

� Você fica satisfeito com a abordagem do assunto nestes programas?  

 

 

 

 

 

 

 

SSUUGGEESSTTÕÕEESS  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  


