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RESUMO

Ditadura nas favelas: uma análise sobre a política de remoção nas favelas do Rio de Janeiro (1968-1974). O objetivo da presente pesquisa é 
compreender como o imaginário acerca do favelado foi apropriado pelos governos militares brasileiros para promover a política de remoção nas 
favelas do Rio de Janeiro e as consequências advindas dessa relação para os moradores das favelas, para a cidade e para o governo federal. A 
apropriação do estigma de favelado pela ditadura militar esteve relacionada aos interesses conservadores e neoliberais de grupos da sociedade 
brasileira, fruto de aspectos relacionados à conjuntura política interna e externa. Interna por conta do regime político militar instaurado em 1964, 
e seu desenvolvimento a partir do Ato Institucional 5, atingindo de forma social e política a sociedade brasileira e, nesse sentido, também as 
favelas. Externa por conta da ordem mundial vigente, ou seja, a bipolaridade em capitalismo e socialismo, representados respectivamente por 
Estados Unidos e União Soviética. Nesse cenário, as reformas sociais eram encaradas como aproximação às ideias comunistas e o favelado era 
encarado como um potencial subversivo. O estigma dos moradores de favelas e das próprias favelas foi apresentado pelas autoridades para 
legitimar a intervenção nesses locais, no sentido em que atribuía ao favelado o conceito de ignorante, marginal, alienado, desprovido de 
articulação política, entre outras definições. O objetivo era desarticular político e social as favelas, para incentivar as remoções da população 
desses moradores para espaços distantes, a fim de não incomodar os interesses econômicos das classes dominantes. A metodologia utilizada 
baseou-se na abordagem qualitativa das fontes, buscando analisar elementos relevantes relacionados ao tema.  A seleção de fontes que
pudessem conter características da “Nova História Cultural”, mais precisamente com o conceito de “representações”; e da “Nova História 
Política”, destacando o conceito de “intervenção do Estado”. A partir dessa premissa, os textos utilizados foram artigos acadêmicos e artigos 
jornalísticos. A visão das favelas pelos setores conservadores da sociedade brasileira sempre esteve relacionada ao preconceito e rotulagem, 
principalmente a classe média urbana. Para os políticos assumiam posturas diferentes, entre o paternalismo, a segregação e populismo, como 
forma de conseguir vantagens políticas. Para a imprensa, a favela era vista como um sinal de problema e que necessitava da ação do poder 
público, cobrando uma atitude. A remoção adotada na maioria das favelas é resultado de interesses econômicos e sociais, pois entre os objetivos 
das remoções estava à erradicação das favelas da Zona Sul para que pudessem ser construídos nesses espaços condomínios de luxo. O mercado 
imobiliário se beneficiaria com tal política. É importante refletir também que os empreendimentos construídos seriam vendidos para aquelas 
pessoas com considerável poder aquisitivo e padrão de vida, e que a erradicação das favelas era interessante, pois evitava a convivência com 
essas pessoas. A própria imagem que as autoridades ilustravam acerca do favelado motivava aversão à favela e seus moradores. Além da Zona 
Sul, o Centro da Cidade também foi alvo das remoções e, nesse sentido o aspecto econômico mais uma vez estava presente. A remoção nessa 
área tinha por objetivo entregá-las à indústria, que assumiria os espaços ocupados pelas favelas. Nesse sentido, a CHISAM (Companhia de 
Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio de Janeiro) foi o órgão de maior destaque em relação à política remocionista. 
No entanto, a política de remoção mostrou-se um fracasso, pois além de não erradicar todas as favelas, criou condições de expansão destas. 
Entre os motivos para a extinção do programa, está a dificuldade de adaptação dos moradores nos conjunto habitacionais por conta da distância 
em relação ao local de trabalho e a ausência de infraestrutura.
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