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O direito à cidade 
no contexto das transformações urbanas
Introdução – Equipe de Professores

O progresso  e  o  desenvolvimento  propostos  para  a  cidade  no  início  do 
século XX não foram um processo democrático e popular.  A modernização da 
cidade,  o  sanitarismo  e  a  higienização  na  saúde  pública  tiveram  um  caráter 
autoritário  sem  o  esclarecimento  e  o  convite  à  população  para  a  discussão  e 
informação dessas ações.

Diante  da necessidade de progresso e  desenvolvimento,  como garantir  a 
efetivação  dos  direitos  humanos?  Assuntos  como  a  pobreza,  as  desigualdades 
sociais, a discriminação, a violência, as remoções, a impunidade, a democracia  
deficiente e a fragilidade das instituições são exemplos de possíveis relações com 
o tema do Projeto Institucional da Sá Pereira em 2016 Nós: Saber conviver, saber  
cuidar e os conteúdos de Ciências e Humanidades das F9. 

Sendo  assim,  propusemos  à  turma  uma  pesquisa que  contemplasse  os 
seguintes  assuntos: reforma  Pereira  Passos  (personagens,  cenários  e  fatos 
históricos marcantes); demolição do Morro do Castelo (personagens, cenários e 
fatos  históricos  marcantes);  Porto  Maravilha  (personagens,  cenários  e  fatos 
históricos  marcantes);  epidemias  urbanas,  origem  do  Samba  (personagens, 
cenários e fatos históricos marcantes); direito à Cidade.

Além do trabalho de campo, que proporcionou um acesso ao cenário real 
dos fatos e conceitos que iriam estudar, sugerimos fontes de leitura e pesquisa para 
que gerassem os textos a seguir:

O Bairro da Misericórdia e a origem da Cidade
GRUPO 1 - Guido, Ana Clara, Gabriel Braga e Júlia.

O Rio de Janeiro fundado por Estácio de Sá tinha a princípio um pedaço 
do litoral aos pés do Morro do Castelo em que se localizava o primeiro porto 
da comunidade.  Este era usado amplamente pelos padres da Companhia de 
Jesus,  missionários  pioneiros  que  construíram  seu  colégio  no  morro  logo 
acima. A presença religiosa fez o primeiro nome do local ser Praia e Porto dos 
Padres da Companhia.
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A Rua  da  Misericórdia  foi  aberta  por  volta  de  1569  e  teve  rápido 
crescimento  em  razão  da  intensidade  comercial  da  área  portuária  e  da 
expansão que ocorria para fora dos limites do Morro. Durante a colônia (entre 
os séculos XVI e XIX) o bairro abrigava os mais importantes contratadores, 
armazéns, o Conselho de Câmara e Cadeia e a primeira Sé Catedral da cidade.

A Misericórdia começou a ser  riscada do mapa com a destruição do 
Morro do Castelo durante a reforma Passos até o começo do desmanche em 
1922, e foi vítima de um período no qual se sentia vergonha do passado que 
aquelas ruas representavam, levando o bairro da Misericórdia junto, deixando 
como lembrança apenas a o Largo da Misericórdia e Ladeira da Misericórdia, 
que foi a primeira via pública da cidade. O Morro foi destruído com o intuito 
de facilitar a circulação de vento na cidade e liberar o escoamento das águas.  
Hoje o bairro é irreconhecível, já que foi mascarado e destroçado por diversas 
obras ao longo dos anos. Apesar disso, o local está para sempre marcado em 

nossa  história,  já  que  o  local  é  associado  a  maior  quantidade  de  eventos 
históricos durante séculos. 

Quem são os pobres urbanos?
GRUPO 2 - Kian, Ludimila,Tatiana e Helena.

No  início  do  século  XX,  a  camada  pobre  do  Rio  de  Janeiro  era 
constituída,  principalmente,  pelos  descendentes  dos  escravos  que  ficaram 
desempregados e desabrigados após serem libertados, em sua maioria negros. 

Com a Reforma Passos, as habitações populares, ou cortiços, onde essa 
população morava, foram postas abaixo para a construção de avenidas, centros 
comerciais e casas chiques para “elitizar” o centro do Rio. Os moradores de 
tais casas se viram forçados a buscar abrigo nos morros, apelidados de favelas,  
ou na periferia da cidade.

Ainda tentando expulsar essas pessoas do centro da cidade, passaram a 
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ser  proibidos os atos  de andar sem camisa ou sapato pelas ruas da região, 
assim como não ter  um emprego.  Quem fosse  pego “vadiando”  durante  o 
horário de trabalho era preso imediatamente.

Todo  tipo  de  manifestação  cultural  popular,  como  por  exemplo,  a 
capoeira ou samba, era considerado um ato de vadiagem. No caso da capoeira, 
seus  praticantes  eram acusados  também de  causar  desordem e  ameaçar  a 
segurança pública.

No  entanto,  é  importante  dizer  que  os  capoeiras,  que  inicialmente 
usavam a mistura da dança com a luta como forma de resistência ao sistema de 
servidão,  passaram  a  utilizar  tal  ferramenta  para  adquirir  controle  de 
territórios, posteriormente, usando o poder deles para servir aos interesses de 
partidos políticos, uma vez que o voto não era secreto.

Essa  série  de  eventos  contribuiu  para  que  a  população  pobre  fosse 
estigmatizada como a causa da violência urbana. Os próprios policiais, muitas 
vezes,  se  recusavam  a  policiar  as  favelas  e  periferias  por  temerem  pelas 
próprias vidas, principalmente após a Revolta da Vacina.

Além disso, a imprensa da época, reforçava a associação da favela com 
o conceito de “aldeia do mal” ou “aldeia da morte”,  ou seja,  era um local 
insalubre e perigoso, onde todos os moradores eram criminosos.

Tal estigma faz com que até hoje a camada pobre da população sofra 
exclusão e perca o seu direito à cidade, ao uso dos espaços públicos de onde 
vive.  Um  exemplo  disso  atualmente  é  a  redução  da  frota  de  ônibus  que 
acessem as famosas praias da zona sul do Rio de Janeiro.

Essa diferença observada quanto ao acesso às áreas nobres da cidade já 
foi  descrita  no  romance  de  Aluísio  de  Azevedo.  Os  moradores  do  cortiço 
precisavam  se  deslocar  a  pé  para  conseguir  frequentar  o  centro  do  Rio, 
enquanto os moradores abastados dos sobrados chegavam ao mesmo destino 
utilizando bondes e carruagens.

Vale  ressaltar  que 
desde 1900 o governo vem 
tentando  “esconder”  e 
“mascarar” essa camada da 
população,  com o  objetivo 
de  vender  a  cidade  como 
segura,  salubre,  evoluída  e 
maravilhosa.  Faz  isso  de 
forma  violenta  e  injusta, 
privando  essas  pessoas  de 
seus direitos básicos, como 
moradia,  saneamento  e 
igualdade perante a lei.
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Tudo  isso  acontece  porque,  teoricamente,  é  mais  fácil  maquiar  um 
problema do que resolvê-lo.  É mais barato excluir,  repreender e ignorar as 
necessidades dos pobres do que equiparar o acesso deles no que diz respeito à 
educação, à saúde, à cultura, ao lazer, à moradia, ao transporte e à segurança 
com o daqueles que já nasceram numa classe mais favorecida. Infelizmente o 
que observamos de uma maneira em geral no pensamento da sociedade é que 
assim como os pobres urbanos do início do seculos XX eram os causadores de 
todos os problemas, os pobres atuais também são.

Os pobres do início do século XX são os precursores dos pobres atuais. 
Sempre renegados, ignorados, deixados de lado para atender ao interesse de 
poucos. Nunca sendo vistos como vítimas do sistema.

Cortiços e Bota Abaixo
GRUPO 3 – Valentina, Clara Manzo, Sebastião e Lily

Antes  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  ser  chamada  de  “cidade 
maravilhosa”, ela já recebeu dos espanhóis outros apelidos, como “cidade da 
morte” e “porto sujo”. Isso porque a cidade estava em condições insalubres,  
infestada  de  doenças  como  a  febre  amarela,  varíola,  sarampo,  disenteria,  
difteria e tuberculose. Em lugares como os cortiços, onde havia aglomeração 
de pessoas, havia frequentes epidemias de febre amarela e varíola. A obra “O 
Cortiço”, de Aluísio Azevedo, retrata a vida e as péssimas condições de vida 
dos moradores dos cortiços no final do século XIX.

A população  estava  crescendo  muito  rápido  (1872  com  9.930.478 
habitantes;  1890  com  14.333.915  habitantes;  e  1906  com  17.438.434 
habitantes)  devido à onda de imigração europeia e à migração de escravos 
recém-libertos das fazendas. Os cortiços estavam superlotados, a coleta de lixo 
era precária. Com este rápido crescimento da população, o espaço do centro 

começou  a  ser  disputado, 
aumentando  o  processo  da 
especulação imobiliária.

O  prefeito  Pereira  Passos 
queria  fazer  a  reurbanização  da 
cidade  e  como  não  podia 
simplesmente  demolir  e  reformar  o 
centro,  usou  as  doenças  como 
pretexto.  Então  começou  o  bota 
abaixo,  onde  pretendiam  introduzir 
um  modelo  francês  na  cidade. 
Querendo  eliminar  as  populações 
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pobres, Pereira Passos criou a Avenida Central que, para ser construída, era 
necessário demolir cortiços do centro. Os cortiços eram um tipo de habitação 
urbana coletiva onde moravam as pessoas mais pobres.  As condições eram 
precárias, os banheiros eram compartilhados e tinha a superlotação. Enquanto 
estas  reformas  ocorriam,  o  cientista,  médico  e  sanitarista  Oswaldo  Cruz 
melhorava  o  saneamento  básico,  criava  vacinas  contra  doenças,  previnia 
doenças e aprimorava higienicamente o centro do Rio de Janeiro.

Em 1906, com o término da administração de Passos, chegava ao fim a 
era  das  demolições.  Naquele  chuvoso 15  de  novembro,  quando Rodrigues 
Alves e seus auxiliares diretos inauguravam oficialmente a Avenida Central, 
1.681  habitações  haviam  sido  derrubadas  e  quase  20  mil  pessoas  foram 
obrigadas  a  procurar  nova  moradia  no  curto  espaço  de  quatro  anos.  As 
reformas do governo de Rodrigues Alves marcaram profundamente a vida no 
Rio de Janeiro.

As epidemias
GRUPO 4 – Flora, Maria, Branca, Gabriel Monteiro

Na  passagem  do  século  XIX  para  o  século  XX,  o  Rio  de  Janeiro 
enfrentou  vários  problemas  sociais.  Epidemias  de  doenças  como  varíola, 
cólera,  tifo,  malária,  tuberculose e outras,  intestinais,  cercaram a cidade.  O 
saneamento  básico  era  precário,  tanto  quanto  a  higiene  da  população, 
concentrada nos cortiços do centro da cidade. O surto de febre amarela, que 
chegou a matar 3 a 4 mil pessoas em uma população estimada de 270 mil 
habitantes, surgiu no final do século XIX. A doença era causada pelo mosquito 
Aedes aegypti. O médico sanitarista, Oswaldo Cruz, tomou medidas drásticas 
para acabar com as epidemias: entrando nas casas dos cidadãos; invadindo sua 
privacidade; vendo se havia fluxos de água e onde os mosquitos poderiam se 
proliferar. Em função desse surto epidêmico em 1849, o Rio de Janeiro foi 
considerado uma cidade insalubre e em 1850 foi  criada a Junta Central  da 

Higiene Pública, que tinha como objetivo 
eliminar  focos  do  mosquito  e  sanear  a 
cidade.

Exportações  de  café  diminuíram 
drasticamente por medo de contágio e as 
situações  financeiras  também  ficaram 
precárias.  Navios  estrangeiros  se 
recusavam a aportar na cidade com medo 
de  ocorrer a transmissão da doença ou as 
mortes de seu tripulantes.
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A Reforma de Pereira Passos 
e a modernização da Cidade 

Grupo 5 – Felipe Sá, Maria Luiza, Nina e Matheus Hosken

Na paisagem do Rio de Janeiro pode-se notar muitos contrastes, como: a 
relação entre o mar e as montanhas, entre o tumulto dos centros e a beleza da  
praia,  e  também os  contrastes  sociais.  Um dos  momentos  cruciais  para  a 
ocupação do Rio foi a abolição da escravidão, em 1888. Nesse momento, a 
crise  do  café  no  Brasil  ficou  mais  grave.  Assim,  acontece  uma  grande 
emigração do campo para a cidade. A Lei Áurea criou uma grande massa de 
desempregados  analfabetos,  miseráveis,  sem  nenhuma  capacitação 
profissional. A demanda por emprego e moradia era muito maior que a oferta,  
e a única opção que restou-lhes era o improviso. Então, o Rio, que era uma 
cidade portuária e administrativa, viu ruas tortas, estreitas e insalubres de seu 
centro se encheram de cortiços. Representavam a única opção de moradia para 
a população mais pobre que vivia no Rio. As péssimas condições de higiene e 
saúde da cidade permitiram que a cidade fosse infestada por doenças, como 
febre  amarela,  varíola  e  malária.  A difusão  de  doenças  acabou  sendo  a 
desculpa que faltava para fazer uma grande reforma que já era pensada havia 
muito tempo: pretendia adequar a cidade do Rio de Janeiro ao status de capital 
do Brasil, cortando-o com largas avenidas e edificações imponentes ao gosto 
do modelo de produção que viria a instalar-se a partir desse período.

Planta do Rio de Janeiro com destaque para as novas avenidas propostas à época
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Morro da Providência (então Morro da Favela) no início de sua ocupação, no fim do século  

Demolições para a construção da Avenida Central, 1904-1905
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Resultado da reforma de Pereira Passos

Rio de Janeiro 
Avenida Central, atual Avenida Rio Branco – 1905

Esse  plano  de  reforma  urbana  foi  comandado  pelo  prefeito  Pereira 
Passos, entre 1903 e 1906. A inspiração do projeto foi a famosa Paris, levada a 
cabo pelo Barão de Haussmann. Sob a desculpa da higienização da cidade do 
Rio, a gestão Pereira Passos em quatro anos deu sequência a um plano que fez 
as  ruas  estreitas  e  insalubres  sumirem do  mapa.  Nesse  período,  inúmeros 
moradores  do  Centro  receberam ordens  de  despejo  e  seus  cortiços  foram 
postos abaixo para a construção de avenidas, praças e novos edifícios.

Foram  feitas  duas  grandes  reformas:  uma  modernização  da  zona 
portuária degradada e em seguida uma intervenção maior no centro histórico. 
Os principais marcos da reforma passos são: o Theatro Municipal, a Avenida 
Rio  Branco,  a  Avenida  Beira-mar,  a  Avenida  Maracanã,  o  alargamento  da 
Uruguaiana, entre outros.

A reforma de Passos melhorou o então emergente fluxo de veículos na 
cidade, diminuiu a distância entre diversos locais e melhorou as condições de 
higiene. Porém, esta reforma tinha planos de afastar as classes populares do 
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centro,  mandando-os  para  a  periferia.  Felizmente,  isso  não  ocorreu  como 
planejado. Essas pessoas ocuparam as bases dos morros para construir suas 
casa, podendo, assim, morar perto do trabalho, no centro.

Essa reforma foi uma tentativa de incluir o Rio de Janeiro no mercado 
global.  É um momento em que o Estado transfere a função de estruturar a 
cidade para o setor privado, assim privilegiando o capital. O setor privado está  
interessado em lucrar e não em ajudar as classes populares. Então, a lógica de 
crescimento  da  cidade  passa  a  seguir  a  lógica  do  mercado,  que  leva  à 
valorização do solo nas áreas centrais e envia à periferia as classes baixas.

O nascimento do fenômeno da favelização do Rio de Janeiro pode ser 
entendido  como  uma  maneira  de  as  classes  excluídas  do  processo  de 
crescimento  da  cidade  exercerem seu  direito  à  cidade,  ocupando  as  áreas  
deixadas pela reforma.

As  reformas  urbanas  desse  período  mostram o  papel  que  o  Estado 
assumia nesse processo, em favor da modernização e elitização da cidade por 
meio da constante expulsão dos desfavorecidos para a periferia.

A Revolta da Vacina
GRUPO 6 - Lorenzao, Chiara e Theo

A Revolta da Vacina foi uma revolta popular ocorrida no Rio de Janeiro 
no ano de 1904, durante o governo do prefeito Pereira Passos, e durou seis 
dias,  de 10 a 16 de novembro.  Uma das principais causas da revolta foi  a  
forma autoritária através da qual ela era imposta pelos agentes sanitaristas. O 
método de vacinação também era muito rudimentar. Caso o morador negasse a 
entrada dos agentes, a porta seria arrombada. Fazia-se um corte na pele e a 
solução era derramada sobre o local. A causa da revolta não era apenas essa 
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violência,  mas também a falta  de divulgação do que seria  essa  vacina.  As 
pessoas não sabiam o que continha aquele vidro, não sabiam o porquê. Isso 
gerava uma grande revolta em toda a população. Oswaldo Cruz convenceu o 
congresso a aprovar essa lei sem muita explicação.

Durante  esses  dias,  ruas  foram paradas,  civis  foram mortos,  bondes 
foram virados, incendiados e usados como barricadas e houve uma tentativa de 
golpe de estado por parte do Exército brasileiro para destituir  o Presidente 
Rodrigues Alves de seu cargo. Uma tropa com 300 cadetes deixou a Escola 
Militar,  marchando  em direção  ao  Palácio  do  Catete,  mas  não  conseguiu 
chegar devido ao tumulto próximo à área. Ao todo foram contados 30 mortos,  
110 feridos, 1000 detidos e centenas de deportados.

Após  a  revolta,  a  lei  da  vacina  obrigatória  foi  revogada  e  no  ano 
seguinte  houve  uma  epidemia  de  varíola  na  cidade,  matando  centenas  de 
pessoas.

Demolição do Morro do Castelo: 
intenções e discursos

Grupo 7 - Luana, Bruno, João Matta e Beatriz.

Desde o tempo de Dom João VI, o morro do Castelo era considerado 
prejudicial à saúde dos cariocas porque dificultava a circulação dos ventos e 
impedia  o  livre  escoamento  das  águas. Ao  longo  dos  séculos  foi 
gradativamente considerado inviável para o progresso.

O morro do Castelo foi um dos primeiros lugares ocupados no Rio de 
Janeiro por uma questão de proteção, pois se encontrava às margens da Baía e 
no alto, onde era mais fácil prevenir ataques. Lá se localizavam: A igreja de 
São  Sebastião,  a  Sé  da  cidade,  a  casa  da  Câmara  e  Cadeia,  a  casa  do 
Governador, a igreja dos jesuítas, e o colégio de São Sebastião.
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A demolição  veio  com a  administração  do  prefeito  Carlos  Sampaio. 
Assumindo em 1920,  o  engenheiro  tinha  como objetivo  sanear  a  cidade  e 
prepará-la  para  as  comemorações  do  1°  Centenário  de  Independência  do 
Brasil,  realizando obras  de  saneamento  e  embelezamento  que  culminariam 
numa exposição internacional no local do arrasamento do Castelo. O morro era 
visto  por  Carlos  Sampaio  como  um grande  problema  de  razões  ligadas  à 
estética, à higiene e à engenharia. O morro era comparado a um “quisto” ou 
uma  “cárie”  que  precisava  ser  extraída  para  por  fim  às  moléstias  que 
infectavam a cidade.

A construção da Avenida Presidente Vargas
Grupo 8 - Mateus Gomes, João Leporage e Flora.

A Avenida Presidente Vargas foi  feita pelo presidente Getúlio Vargas 
com o objetivo de urbanizar, modernizar, incluir uma nova grande avenida que 
mudasse a aparência do Rio. Inaugurada em 7 de setembro de 1944, após três 
anos  de  obras,  a  avenida  se  utilizou  do  processo  do  bota  abaixo  para  ser 
construída. O bota abaixo foi um processo de destruição de inúmeros cortiços, 
que deixava os seus moradores sem casa. Todo esse processo de destruição e 
reconstrução custou 270 mil reis na época. A avenida é muito importante para 
o centro da cidade, porque a corta perpendicularmente. Com 3,5 km, a avenida 
começa  na  rua  Primeiro  de  Março  e  termina  na  Radial  Oeste,  com uma 
arquitetura muito curiosa. A avenida atualmente possui prédios altos feitos de 
vidro  espelhado  e  edifícios  antigos.  A  avenida  possui  construções 
importantíssimas para a história do Rio de Janeiro,  pois nela se encontra a  
Praça Onze. Com mais de 150 anos, nela encontra-se a pequena África cujo 
local conta muito sobre os escravos e a influêcia africana na cultura carioca e 
também possui um bairro judeu.

Na construção da Presidente Vargas, muitas zonas culturais do Rio de 
Janeiro foram destruídas.  Ela  ao  ser  construída  mudou o ar  da  cidade  por 
completo.  Foram demolidas  mais  de 500 casas.  A Praça Onze também foi 
demolida para a construção da avenida. A destruição dessa praça é o melhor  
exemplo  de  uma  destruição  cultural  para  se  fazer  uma urbanização.  Nessa 
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praça era onde ocorriam os desfiles de samba, música típica que nasceu no 
próprio Rio de Janeiro. Durante as obras a Praça Onze estava interditada, os 
desfiles aconteceramo em São Januário, campo de futebol do time Vasco da 
Gama.

Hoje a praça ainda permanece no cenário da Cidade Maravilhosa, mas  
apenas um pequeno pedaço.

As origens do samba e a Praça XI
Grupo 9 - Marina Bredariol, Clara Tang, Juliana, Lucas Monteiro.

Todos  nós  conhecemos  o  samba.  O  samba  é  um  estilo  de  música 
brasileira, o que não sabíamos é que o samba tem um peso tão importante na 
nossa cultura.

Às  vezes,  os  tambores  eram 
proibidos, pois o samba era uma forma de 
expressão.  Várias  vezes,  pessoas  eram 
reprimidas  ou  presas  apenas  por  estar 
andando  na  rua  com,  por  exemplo,  um 
pandeiro.

No fim do século XIX, nos salões, 
as músicas eram em ritmo africano,  com 
apenas  o  título  europeu.  Porém,  faltava 
alguma  coisa,  algum  ritmo  que  fosse 
aceito  e  que  fosse  da  população  negra. 
Essa falta é o samba.

A religião é algo muito importante 
para  entender  as  origens  do  samba.  Em 
Angola  e  Congo,  que  é  de  onde  os 
escravos  vinham,  a  música  tinha  um 
significado  religioso  muito  forte,  pois 
servia  como  um  modo  de  comunicação 
entre os vivos e mortos. Para os escravos, 
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a  música  trazia  um  sentido  de 
vida.

Na Praça Onze eram feitas 
festas  organizadas  pelas  “tias” 
baianas. Essas festas incluíam os 
baianos  e  os  cariocas.  Nelas 
começou  a  surgir,  vindo  do 
Recôncavo  baiano,  o  samba  de 
roda. Nessas  festas,  versos  de 
improviso  eram  criados  para 
desafiar/brincar  com alguém que 
também participasse da roda.

Em 1917 surge uma casa de mãe de santo que será referência para a 
origem  do  samba:  o  Centro  Religioso  da  Tia  Ciata,  que  muitos  artistas 
frequentavam. Acredita-se que este seja o lugar do nascimento do samba.

Hoje,  na  Praça  Onze,  temos  a  lembrança  da  cultura  africana 
representada pelo monumento de Zumbi de Palmares e pela escola municipal 
Tia Ciata.  É interessante saber que mesmo as coisas mais simples têm um 
passado tão complexo.

O Porto Maravilha 
e suas obras de modernização da cidade

Grupo 10 - Fernanda, Bruno Tramujas, Ana Beatriz e Theo.

A  zona  portuária  do  Rio  foi  um  dos  locais  mais  importantes  e 
movimentados da cidade durante muito tempo. Apesar disso,  nunca foi  um 
lugar realmente importante no ponto de vista dos governadores, pois lá era o 
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local em que os escravos chegavam da África, um porto degradado, e parte 
dele  teve  sua  primeira  reforma somente  quando a  princesa  Teresa  Cristina 
chegou no Brasil pelo Rio de Janeiro.

Atualmente, há um projeto de revitalização na zona portuária, o “Porto 
Maravilha”. Um dos maiores motivos da revitalização são as olimpíadas Rio 
2016. As reformas que estão em andamento custaram vários bilhões de reais.

Algumas das obras que vêm ocorrendo são:
• A construção do MAR - Museu de Arte do Rio;
• Demolição do viaduto da Perimetral para a construção do túnel Rio 

450;
• Revitalização do Cais do Valongo e da Imperatriz;
• A construção do Museu do Amanhã;
• A construção do Aqua Rio - O maior aquário da América Latina, entre 

outras obras.

Os lugares que visitamos durante o nosso passeio fazem parte da região 
portuária.  Com a pesquisa  de  campo,  tivemos  a  oportunidade de perceber, 
mesmo com os atrasos, que as obras do Porto Maravilha mudaram bastante a 
região.

Projeto Porto Maravilha Cultural
Além dos vários objetivos do Porto Maravilha relacionados a transporte, 

por  exemplo,  ele  também visa  proporcionar  espaços  culturais.  O  Circuito 
Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana é um programa 
de valorização e preservação das raízes afro-brasileiras, que passeia por pontos 
importantes  da  cidade,  trazendo novos  conhecimentos  sobre  a  memória  de 
vários lugares. Além disso, o Rio está passando por um processo de resgate do 
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patrimônio e conservação da identidade cultural carioca.
Achamos  importante  a  valorização  da  cultura  afro-brasileira  presente 

nesse projeto, porque muitas vezes esquecemos a nossa riqueza histórica, que 
promove tanta diversidade, e ter um espaço de apreciação da nossa trajetória é 
um privilégio.

Modelo Barcelona
O  Rio  de  Janeiro  vem  passando  por  muitas  obras,  com  o  fim  de 

modernizar a cidade. A arquitetura de Barcelona é um ponto de referência para 
os projetos olímpicos e, anteriormente, para as obras para a Copa do Mundo, já 
que passou por um processo parecido. Durante as obras das Olimpíadas de 
1992, sediada em Barcelona, ela passou por uma grande transformação e se 
tornou referência para as cidades globais.

Desapropriações e o afastamento das classes baixas
O Rio de Janeiro tem uma longa história de reformas e desrespeito às 

classes  mais  baixas.  Hoje  em  dia,  o  Projeto  Porto  Maravilha,  que  busca 
revitalizar a  zona portuária da cidade,  parece estar  fazendo tudo de bom e 
transformando a cidade para melhor. Porém, voltemos à história de desrespeito 
às classes mais baixas. A grande maioria das obras não foi uma maravilha. 
Várias  pessoas  foram  desalojadas  de  suas  casas  para  outros  lugares,  
dificultando o transporte para o trabalho, por exemplo. A zona portuária está 
sendo  comercializada,  e  até  mesmo  as  novas  moradias  que  estão  sendo 
construídas são condomínios modernos, feitos para a elite carioca. O Rio está 
escondendo a pobreza, afastando-a do coração da cidade para que os turistas 
“não tenham que se deparar com isso”. 

O progresso e suas contradições: a cidade olímpica 
e a influência do Aedes aegypti

Grupo 11 – Matheus, Marina Juppa e Raphael.

Em 2016, as olimpíadas vão ser no Rio de Janeiro, e está sendo muito 
questionado se a nossa cidade está preparada para receber um evento desse 
porte. Pode ser considerado um absurdo a ideia de uma olimpíada em um lugar 
com necessidade  de  investimento  em saúde,  educação,  segurança  e  outras 
necessidades de nosso povo.

Os gastos que estão sendo feitos e os que serão feitos são absurdos. Já 
foram gastos  mais  de  39  bilhões  de  reais,  e  ainda  assim temos  inúmeros 
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problemas de infraestrutura para a população.
O Brasil apresentou a proposta mais cara das concorrentes para ser sede 

das  olimpíadas,  sendo  o  país  com  menos  condições  financeiras  entre  as 
concorrentes, e ainda assim foi escolhido pelo comitê olímpico. Ser a sede da 
maior competição esportiva do mundo será mais uma forma de “vender” uma 
imagem falsa do Brasil para o resto do mundo.

Além de questões financeiras e logísticas, temos mais um problema: a 
saúde.  O  Rio  está  sofrendo  uma  epidemia  causada  pelo  mosquito  Aedes  
aegypti,  que é transmissor das doenças: zika, chikungunya e dengue. É um 
risco recebermos pessoas do mundo todo, pois essas doenças podem acabar se 
espalhando. O Aedes aegypti está presente em outros lugares do mundo.

Nesses  lugares,  é  possível  que  essa  doença  se  espalhe  através  do 
mosquito, com o seguinte ciclo: um mosquito infectado no Rio pica alguém de 
outro lugar do mundo; depois essa pessoa volta para sua casa com a doença;  
quando  um  mosquito  saudável  pica  essa  pessoa  doente  ele  se  infecta, 
tornando-se um transmissor daquela doença.

Outro  risco  é  a  questão  de  que  a  zika  é  sexualmente  transmissível, 
tornando ainda mais fácil a transmissão dessa doença.

O Aedes albopictus pode ser outra ameaça, pois ele tem características 
para  ser  um transmissor  dessas  três  doenças,  embora ainda não tenha sido 
detectado um mosquito dessa espécie infectado com uma das três doenças. 
Caso  ele  seja  um  transmissor,  seria  um  grande  risco,  pois  ele  tem  uma 
abrangência geográfica maior do que o Aedes aegypti. O A. aegypti é exclusivo 
de regiões tropicais e subtropicais. Já o A. albopictus consegue se estabelecer 
em outras regiões.
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Passeando pelo Centro
Fomos ao Centro da cidade, passando por vários pontos históricos, o que 

nos  possibilitou  fazer  registros  para  o  trabalho  de  campo  de  Ciências  e 
Humanidades.  Bolamos  um roteiro  do  passeio,  com as  principais  informações 
sobre cada ponto e o que nós conversamos lá.

1. Avenida Beira Mar
A Avenida Beira Mar foi uma das grandes obras da Reforma Passos. Não 

costuma ser tão valorizada, mas é uma das avenidas mais importantes do Centro 
até hoje.

2. Cinelândia
O nome Cinelândia  foi  dado à  praça na década de 1930, por conta  dos 

vários cinemas que existiam lá. PH e Quincas nos explicaram um pouco sobre o  
contexto social da época e refletimos sobre quem tinha o “direito” de andar por 
aquela região e o porquê disso. Concluímos que, como dito nas aulas anteriores de 
História  e  Geografia,  o  governo  queria  acabar  com  as  origens  do  Brasil  e 
procurava se modernizar, baseando-se na Europa. Por isso, o samba, por exemplo, 
era  proibido.  Além disso,  os  pobres  foram obrigados  a  ir  para  os  morros  nos 
arredores do Centro, as atuais favelas, como solução para morar perto do trabalho. 
A ideia de modernização trazia em suas entrelinhas a desigualdade social.

3. Ladeira da Misericórdia e Igreja N. S. do Bonsucesso
Quando a cidade se expandiu para o Morro do Castelo, abriu-se a Ladeira 

da Misericórdia, sua principal rua de trânsito. Resistiu à demolição do Morro do 
Castelo e hoje é um ponto histórico importante. Visitamos, ao seu lado, a Igreja 
Nossa Senhora do Bonsucesso.

4. Praça XV, Arco do Teles e Travessa do Comércio
A Praça  XV é  um dos  locais  mais  antigos  do  Rio  de Janeiro.  Já  foi  o 

principal porto da cidade, embarcando e desembarcando escravos, governadores e 
nobres.  Andando  um  pouco,  encontra-se  o  Arco  do  Teles  e  a  Travessa  do 
Comércio, que hoje em dia é patrimônio histórico da cidade. Conversamos sobre 
as práticas comerciais do local, onde havia muitas lojas, como a Granado (século 
XIX),  que  permanece  lá.  Depois,  Quincas  nos  explicou  que  as  casas  daquela 
região  costumavam  ser  compostas  por  dois  andares:  o  segundo  para  o 
burguês/comerciante e o primeiro servia como senzala.

5. CCBB
Formamos dois grupos, já que o Iphan tinha um limite de visitantes, e nosso 

grupo foi para o CCBB esperar o outro grupo conhecer a exposição (no Iphan). 
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Lá, tivemos uma conversa interativa com o PH e com a Rose sobre o processo de 
urbanização e comercialização da cidade.  Falamos também sobre nossas raízes 
africanas  e  indígenas,  o  samba  e  a  desvalorização  da  cultura.  Por  fim, 
relacionamos as reformas do século passado com suas consequências sociais ao 
longo dos anos.

6. Iphan - Exposição 110 Anos da Avenida Rio Branco
No Iphan RJ - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Rio 

de Janeiro, visitamos a exposição 110 Anos da Avenida Rio Branco, que continha 
várias informações sobre a avenida construída na época das reformas de Pereira 
Passos.

Descobrimos que existiram construções com diversas finalidades ao longo 
desses anos e conversamos sobre o contexto social, histórico, cultural, geográfico 
e  econômico  pelo  qual  a  avenida  já  passou  e  vive  hoje  em  dia,  através  de 
atividades interativas com os guias.

Conclusão: Relação do Passeio - Tema de Pesquisa
Ao longo do passeio, coletamos várias informações para nossa pesquisa e 

observamos  de  perto  algumas  reformas  e  realidades.  Falamos  sobre  inúmeras 
obras  e  percebemos  que  muitas  delas  também geraram mudanças  sociais,  que 
podemos estudar:

• Construção da Avenida Beira Mar (importante obra da Reforma Passos).
• Cinelândia: Antiga Cinelândia - com mais de dez cinemas, formada por 

ruelas e ocupada pelas classes altas; Contexto sociocultural - havia um 
grande preconceito sociocultural na antiga Cinelândia. O samba não era 
bem visto e os pobres que andavam por lá eram chamados de malandros, 
por exemplo; Cinelândia atual - com um cinema apenas (Odeon), formada 
por avenidas e ocupada pelas mais diversas classes.

• Modernização “europeia”: os projetos de transformar o Rio de Janeiro na 
Paris  tropical,  por  exemplo,  sempre  usavam  o  espaço  das  classes 
populares para gerar vantagens para a elite. Desse modo, acontecia um 
afastamento  dos pobres para os  arredores  da cidade e,  posteriormente, 
para os morros.

Relacionando essa realidade antiga com a atual, percebemos que o projeto 
do Porto Maravilha não é muito diferente. O grande espaço disponível não é usado 
para aproximar classes baixas de seu trabalho ou abrigar pessoas que não vivem 
em condições decentes, mas sim para construir grandes prédios para a elite. Além 
disso,  muitas  das  obras  relacionadas  às  Olimpíadas  se  inspiram na  arquitetura 
europeia, principalmente na cidade de Barcelona.

A Avenida Rio Branco é uma das principais avenidas da cidade. Junto a ela,  
inúmeras reformas aconteceram e, nos seus 110 anos, construiu muitas memórias.
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Amanda Alvarenga. Bota-abaixo. Revista de História da Biblioteca Nacional. 
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Milton Teixeira. O Bota-abaixo de Pereira Passos. 

https://youtu.be/il39bZgdaW8.

4 - As epidemias da cidade febril na transição do século XIX para o XX
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5 - A Reforma Pereira Passos e suas obras de modernização da cidade
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9 - A Praça XI e as origens do samba
Marcos Alvito. Professor samba. Revista de História da Biblioteca Nacional. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/educacao/professor-samba.
Beatriz Coelho Silva. A benção do samba. Revista de História da Biblioteca Nacional. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/na-rhbn/a-bencao-samba.
Beatriz Coelho da Silva. Minorias reunidas. Revista de História da Biblioteca Nacional. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/minorias-unidas. 

10 - O Porto Maravilha e suas obras de modernização da cidade
Porto Maravilha. 

http://www.portomaravilha.com.br/.     
Álvaro Ferreira. O projeto “Porto Maravilha” no Rio de Janeiro: inspiração em Barcelona e produção a 

serviço do capital? Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. 
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-895/b3w-895-21.htm.

Júlia Araújo e outros. Maravilha de Porto? Revista de História da Biblioteca Nacional. 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/os-focas/maravilha-de-porto. 
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