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Introdução 

As remoções de favelas na cidade do Rio de Janeiro são políticas adotadas por alguns 
gestores públicos, que ganharam força nos últimos anos, por meio dos discursos de melhoria 
da qualidade de vida (tendo em vista as mudanças, por exemplo, na estrutura da mobilidade 
urbana e das dinâmicas de proteção “ambiental” - entre aspas, pois entendemos o ambiente 
não somente como “natural”, mas sim político, social, econômico cultural...). Desta forma, 
não são consideradas as territorialidades (HAESBAERT, 2004) existentes e por isso conflitos 
são gerados. Os moradores da comunidade Horto Florestal, na cidade do Rio de Janeiro, 
sofrem, desde a década de 1980, ameaças de remoção por parte da gerência do Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico, porém foi somente em 2002 que essa disputa pelo território se 
acirrou. O argumento dos moradores é que muitos são parentes de funcionários e ex-
funcionários do Instituto, que cedeu casas a estes trabalhadores para habitarem perto do 
trabalho. A gerência do Instituto Jardim Botânico alega que a maioria não tem mais qualquer 
ligação com o Instituto e que muitas casas estão em área de risco e poluindo a área. A 
Superintendência do Patrimônio da União criou um projeto com a FAU/UFRJ para realocação 
de algumas casas dos atuais moradores, porém o projeto ainda não foi aceito pelo instituto, 
permanecendo um impasse na regularização fundiária de habitantes que estão à mercê das 
decisões que darão a eles ou não o direito à cidade em seus territórios de vida. 

Objeto 

A natureza das estratégias na luta pelo território na cidade do Rio de Janeiro, a partir 
dos discursos de proteção ambiental. 

Objetivo 

Investigar a luta entre diferentes atores pelo controle do território urbano, que combina 
enfrentamento de classes e a emergência de argumentos preservacionistas que servem à 
concorrência de direito ambiental (direito à moradia), além da percepção de que as favelas são 
parte da forma e estrutura da arquitetura da cidade do Rio de Janeiro. 

Problemática Justificada 

A preocupação com a forma do uso do solo urbano carioca se dá desde o século XIX, 
porém foi na Reforma Pereira Passos (1903-1906) que se acentuou o processo de delimitação 
do solo, valorizando certas áreas da cidade e desvalorizando outras. Tendo isso em vista, 
tornou-se “necessário” a remoção de favelas, principalmente entre as décadas de 1960 e 1970. 
A comunidade do Horto Florestal sofre ameaça de remoção, por parte do Instituto Jardim 
Botânico, desde o final da década de 1980, resistindo até hoje a esse processo. Neste sentido, 
a comunidade em questão serve como exemplo atual de resistência devido à “volta” do 
contexto de ‘remoções das favelas’ na cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista a questão das 
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“sustentabilidades” no direito de moradia e qualidade de vida nas cidades, para todas as 
pessoas. 

Metodologia 

Para o presente trabalho foram feitas entrevistas com 10 moradores da comunidade, 
com o sobrinho da presidenta da Associação de Moradores do Horto e com o vice-presidente 
do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico. Além dessas entrevistas, foi realizado um 
levantamento bibliográfico em busca de conceitos que embasassem o trabalho, como o 
conceito de território [1], além de referências que contemplassem o tema. 

Considerações Finais 

A partir de conversas com alguns moradores da comunidade levantam-se questões que 
ajudam a compreender sobre o que vem acontecendo nessa parte da cidade em ‘épocas de 
remoção’. Segundo um morador, quando ocorreram algumas remoções em favelas da zona sul 
da cidade, nos anos de 1960 e 1970, os moradores da comunidade do Horto não foram 
cogitados porque a comunidade nunca havia sido considerada uma favela, pois naquela época 
todas as famílias do Horto eram funcionários do Instituto Jardim Botânico e da antiga fábrica 
de tecidos. Em conversa com uma antiga moradora da comunidade, ela afirmou que os 
moradores de lá não são (foram) incomodados, porque “aqui, o povo vai pra rua”. Lembrou 
ainda que a polícia militar tentou a força tirar uma casa da localidade e que os moradores 
“fizeram uma corrente humana às 6 horas da manhã em torno da casa que ia ser retirada”. Se 
não fossem todos os moradores “para bater de frente com a polícia, a casa teria sido 
demolida”. Neste sentido a coesão de grupo e o sentimento de vizinhança [2] se fazem como 
possibilidades para a permanência desses moradores nas épocas de remoções. 
Pensando nos direitos humanos e suas necessidades no âmbito urbano (em toda a sua 
estrutura), os projetos de planejamento das cidades não consideram que as pessoas existem no 
conjunto da cidade e o privilégio de estar, de viver é da ‘natureza’, do qual o próprio homem, 
em sociedade, faz parte. Isto não significa que amplos espaços ‘naturais’ não devam ser 
preservados, mas nunca em detrimento das pessoas que nelas vivem [3]. 
Desta forma, conciliar os direitos preservacionistas com o direito à moradia (esse como parte 
da necessidade do ser humano) passa pelo acompanhamento da transformação do que é hoje 
considerado urbano. 
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