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O presente trabalho pretende apresentar um estudo

da memória

popular contida no processo de remoção da favela da Praia do Pinto. Esta
favela era localizada no bairro do Leblon, próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas
na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente o local da antiga favela é ocupado
pelo condomínio de classe média popularmente conhecido como Selva de
Pedra.
O processo em estudo ocorreu no ano de 1969 sob a égide da atuação
da Coordenação da Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do
Grande Rio (Chisam) vinculada diretamente ao Governo Federal. A Chisam é
criada com o intuito de coordenar os trabalhos de erradicação de favelas
realizados pelo antigo Estado da Guanabara. A criação da Chisam é uma
intervenção direta do governo federal na questão da habitação irregular na
cidade do Rio de Janeiro. O principal objetivo da Chisam era erradicar
totalmente as favelas da cidade até o ano de 19761.
A política de remoção das favelas executada pela Chisam durou
efetivamente

sete

anos

(1968

-1975), seu

balanço

possui números

significativos. Foram destruídas aproximadamente 60 favelas, somando um
total de 100.000 pessoas removidas2.Dessa maneira alterando de forma
significativa a estrutura urbana da cidade.
No caso específico da Favela da Praia do Pinto os números foram de
16.635 pessoas removidas. O destino principal dessas pessoas foi o conjunto
habitacional de Cordovil, que se situa a aproximadamente 20 Km do centro da
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cidade, sendo este provido

de 2.597 apartamentos3.

Não obstante, fica

revelado que os moradores removidos não possuíram como destino apenas o
conjunto de Cordovil, uma vez que a proporção de pessoas por apartamento
seria de 6,4; uma média demasiadamente alta. Houve assim uma dispersão
por outras favelas e conjuntos habitacionais.
A Chisam não foi pioneira na percepção da necessidade de remoção
das favelas. A inauguração do pensamento que enxerga a favela como uma
localidade a ser removida data do ano de 1937, logo após o seu
reconhecimento oficial por meio do Código de obras4. Segundo tal plano de
habitação urbana, fica proibido a criação de novas favelas. O que chama mais
atenção no texto do Código de obras é o reconhecimento da favela como
problema, pela primeira vez essa forma de habitação é parte constituinte de
uma política pública.
A experiência pioneira de cunho remocionista foi a idealização e
construção dos parques proletários ainda no período do Estado Novo. Após a
percepção da favela como algo a ser eliminado, como contido no Código de
Obras de 1937, começam a ser adotadas políticas públicas visando a
contenção e erradicação das favelas5. Entre 1941 e 1943 foram construídos
três parques proletários: um na Gávea, um no Leblon e outro no Caju. O
principal mentor do projeto foi o Dr. Vitor Tavares de Moura. A Experiência de
Dr. Moura advinha da remoção de 160.000 pessoas que moravam em 45.000
mocambos em Recife6. Os mocambos de Recife são uma forma de habitação
popular muito parecido com as favelas cariocas, mas em menores proporções.
Por ser considerada uma comunidade marginal, as soluções dos
problemas da favela sempre foram pensadas pelos grupos de classe média7. A
participação do favelado na busca por soluções de seus problemas é sempre
posta de lado, são exceções os casos em que o favelado foi ouvido.
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Em contrapartida à política remocionista, os moradores de favelas se
associam e fundam as primeiras Comissões de Moradores. No ano de 1945
são criadas Comissões de Moradores das favelas Pavão/ Pavãozinho,
Cantagalo e Babilônia8. Todas criadas com o intuito de barrar a ida de seus
moradores para os Parques Proletários, contrariando assim a idéia de melhoria
de condições de vida em uma nova moradia não escolhida. Nesse sentido fica
comprovada a idéia do surgimento do associativismo comunitário como uma
reação direta ao remocionismo.
A política remocionista fortaleceu a identidade9 de favelado, uma vez
que tal processo ocorre de maneira análoga ao surgimento do associativismo
comunitário. Segundo Luiz Antônio Machado, esse auto reconhecimento do
favelado como categoria social é obtido através do critério da habitação ilegal e
não na pobreza ou carência10. Logo a experiência dos Parques Proletários
despertou a necessidade de união dos moradores de favelas, gerando assim
um resultado inesperado para o Estado e fazendo com que esse repensasse a
sua atuação junto aos favelados.
Alguns fatores justificam a não implementação das remoções antes do
golpe de 64.

Durante o período de percepção da favela como um câncer a

ser extirpado da cidade até o golpe militar de 1964, os favelados possuíam a
seu favor o poder da barganha. Os favelados também votavam, suas
reivindicações eram muitas das vezes aceitas, e dentre elas a mais comum era
a recusa à remoção. Fica revelado assim que o favelado estava politicamente
inserido na sociedade, sabia fazer uso do seu voto no universo lúdico da
política. Outro fator que deve ser levado em consideração é a ausência de
centralização de poder e indisponibilidade de recursos para tão dispendiosa
ação11.
Nesse contexto de resistência e conquistas pré-64 ocorre a fundação da
FAFEG (Federação das Associações de Favelas da Guanabara) em 1963, uma
organização que surgiu da necessidade de unificação da luta frente à
8
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constante ameaça de erradicação das favelas
FAFEG

marcou

posição

favorável

à

12

. Desde a sua criação a

urbanização

e

sempre

negou

peremptoriamente a remoção.
Com o golpe militar o antigo desejo de erradicação das favelas nas
áreas nobres da cidade pôde ser executado. Não havia mais eleições diretas, o
poder estava centralizado e o principal; um dos projetos de destaque do
governo era o estímulo à iniciativa privada. Dessa maneira a construção de
imensos conjuntos habitacionais para os removidos se constituía uma forma de
fomento para empresas privadas.

O poder de execução desse projeto é

concentrado nas mãos do Banco Nacional de Habitação (BNH), criado em
1964 com a incumbência inicial de gerenciar um programa nacional de
habitação para as classes menos abastadas13.
Quanto ao governo estadual de Negrão de Lima está sendo dada uma
especial atenção, uma vez que é presente uma grande ambigüidade em sua
forma de tratar a questão da favela. A campanha de Negrão de Lima é
marcada pela oposição à política remocionista do seu antecessor Carlos
Lacerda (1961-1965). Contudo, é durante o seu governo (1965-1971), que
ocorrem as principais remoções na cidade. Em um balanço do seu mandato14
a Operação Praia do Pinto, como é chamada a remoção da favela, é
apresentada e descrita como um grande feito, enquanto que a opção pela
urbanização não possui destaque algum, mesmo obtendo sucesso a
urbanização da Favela de Brás de Pina15. Sendo assim pertinente uma análise
mais profunda do governo de Negrão de Lima.
A favela tanto na atualidade quanto no passado se constituiu como um
problema para o Estado em todas as suas esferas, seja pelo problema da
habitação ou pela violência.Basta observarmos que a favela e sua população
são alvos constantes de políticas públicas.
A remoção da Favela da Praia do Pinto foi parte integrante de um amplo
processo de modernização urbana, uma vez que a remoção das favelas não foi
uma conduta isolada do governo fluminense e sim parte de um processo
12
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urbanístico

modernizador

mundial.

Um

exemplo

dessa

preocupação

internacional com a questão da habitação popular é o caso da Vila Kennedy,
construída em 1964 durante o Governo de Carlos Lacerda. Esse conjunto
habitacional era destinado a moradores de favelas removidas da Zona Sul da
cidade.
Os Bairros da Lagoa e do Leblon hoje são regiões de classe média alta.
A remoção das favelas desses bairros fazia parte de todo um projeto de divisão
sócio-espacial da cidade do Rio de Janeiro. O Bairro da Lagoa foi tido como
prioridade na atuação da Chisam.

Aos pobres eram oferecidos conjuntos

habitacionais em regiões longínquas e em condições precárias.
A principal metodologia de pesquisa está sendo a história oral, onde os
entrevistados habitam tanto o destino oficial dos removidos (conjunto
habitacional de Cordovil), quanto outras favelas da cidade (Favela da Maré).
Além da fonte oral e da bibliografia disponho também de um vasto acervo
impresso, como balanços do mandato de Negrão de Lima e resumos da
atuação da Chisam, ambos encontrados no Arquivo da Cidade do Rio de
Janeiro. Também como material de apoio disponho dos jornais da época, como
o Correio da Manhã que dedicou grande atenção às remoções.
A política remocionista posta em prática no período pós-64 já era um
projeto antigo das classes dirigentes do Estado da Guanabara. A conjuntura
política do governo civil-militar pós-golpe criou a possibilidade da execução de
tão desejado projeto urbanístico. Dessa forma o pobre perdia o seu lugar de
moradia devido à crescente especulação imobiliária na Zona Sul da cidade.
Juntamente com a conjuntura interna havia todo um panorama mundial
favorável à remoção. Acreditava-se que segregando o pobre e quebrando os
seus laços sociais estava-se controlando o potencial sedicioso das classes
subalternas. Assim a política remocionista fica exposta em toda a sua
amplitude, não sendo pensada como uma medida isolada do governo
fluminense.
No caso da remoção estudada, ao favelado é apenas garantido o papel
de removido, como se fosse possível alguém ser retirado compulsoriamente do
local de moradia sem reagir. Não obstante, existe reação, se não houvesse não
haveria mais favelas na Zona Sul da cidade. Contudo, quando o processo já
está em andamento a reação é muito mais difícil, ainda mais sob um governo
5

autoritário. Nesse sentido houve reação sim, mas devido às circunstâncias da
época foi cerceada com mais facilidade.
Segundo

Michael

Pollack

existem

conjunturas

favoráveis

ou

desfavoráveis às memórias marginalizadas16. Identificar essas conjunturas é
indispensável ao acadêmico preocupado com a relevância social de sua
pesquisa. Não só a comunidade acadêmica deve utilizar a pesquisa. Aglutinar
os interesses acadêmico e social na mesma temática, torna o trabalho muito
mais relevante.
Os documentos históricos são sempre concebidos dentro de uma
estrutura política e cultural do passado. Essa estrutura é o que determina o que
deve ser documentado e o que deve ser esquecido, denotando assim os seus
interesses no processo de preservação do passado17.
O ofício do historiador assim como a construção da memória é marcado
pela influência do presente. Sua vivência, sua experiência de vida e suas
preferências atuam diretamente na sua obra. A célebre declaração de Croce
exprime perfeitamente a idéia exposta acima: Toda história é “história
contemporânea”18. A preocupação em tratar o documento tendo em vista a
conjuntura de sua produção deve ser uma prática inerente ao ofício do
historiador. Com a memória acontece o mesmo processo, mas com algumas
pequenas diferenças devido ao grau de afetividade nela contido. De maneira
semelhante à de Croce, Henry Rousso faz a seguinte consideração acerca do
papel do tempo presente na memória: Assim, a história da memória tem sido
quase sempre uma história das feridas abertas pela memória, não sendo no
fundo senão uma manifestação, entre outras, das interrogações atuais e
palpitantes sobre certos períodos que “não passam”.19
A memória é apresentada como um objeto de estudo fortemente ligado
à atualidade, já que é uma representação seletiva do passado20, onde o
presente e as relações sociais influenciam diretamente nessa seleção do
passado. Segundo Ulpiano Bezerra: A elaboração da memória se dá no
16
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presente e para responder a solicitações do presente21. Fica assim reafirmada
a

constante

mutabilidade

da

memória,

sua

constante

construção

e

reconstrução como um permanente trabalho sempre com a característica de
inacabado22. No caso das memórias da remoção, a visão da remoção como
algo

positivo está sendo recorrente nas entrevistas, entretanto

quando

perguntados sobre a percepção desse evento na época, os entrevistados
respondem que foi muito ruim. Nesse sentido podemos entender que no
momento em que as redes sociais se romperam bruscamente , o morador
entendeu essa medida como arbitrária, já atualmente, no momento das
entrevistas, quando as redes já estão refeitas, o morador enxerga a remoção
como uma benesse.
A influência das relações sociais no processo de seleção do passado
revela outra característica da memória: o seu caráter coletivo23. A memória se
apresenta como um elemento essencial da identidade, da percepção de si e
dos outros24, nesse sentido a memória é vista como parte da identidade. No
caso dos moradores removidos da Praia do Pinto ocorre esse processo. Os
primeiros removidos, ou seja, os que não ofereceram qualquer resistência
foram alocados em sua maioria em Cordovil. Já os que ofereceram certa
resistência foram alocados em diversas comunidades. Assim os moradores de
Cordovil possuem a memória em comum da remoção relacionada a um
processo totalmente pacífico, enquanto que os demais encaram a remoção
mais como fruto do autoritarismo do governo.
Nos próximos parágrafos discorro acerca da utilização da história oral
pela academia, suas vantagens e desvantagens, mas sobretudo sobre sua
importância. O papel fundamental da história oral é permitir ao historiador a
reconstrução do passado através do estudo da memória. Essa é fruto direto do
trabalho de pessoas interessadas na perpetuação de alguma versão da
história, sendo assim passível de manipulação. No presente trabalho, relatórios
governamentais e jornais da época estão servindo como apoio e complemento
para a história oral.
21
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“A fronteira do mundo acadêmico já não são mais os volumes tão
manuseados do velho catálogo bibliográfico. Os historiadores orais podem
pensar como se eles próprios fossem editores: imaginar qual a evidência de
que precisam. Ir procurá-la e obtê-la ”25.
A citação acima denota claramente a evolução da historiografia em
relação às fontes de estudo.A utilização da história oral como ferramenta de
análise do passado se consolida cada vez mais no campo da pesquisa
historiográfica. Já são inúmeras as obras que utilizam a fonte oral como
principal suporte metodológico.Segundo Paul Thompson o que ocorre na
atualidade é a retomada do status da história oral, uma vez que nas
sociedades pré-letradas toda história era história oral.26
A história oral possui como uma de suas principais qualidades o seu
caráter democrático27. Ela amplia o campo de ação do historiador quando
permite ao anônimo expor a sua versão dos fatos, ou seja, a sua lembrança de
um determinado fato social já estudado ou ainda inédito. Dessa maneira, a
história oral enriquece o estudo historiográfico e

leva ao historiador novos

horizontes e até mesmo fatos e conjecturas desconhecidas passíveis de
estudo.Logo o desafio da história oral relaciona-se, em parte, com essa
finalidade social essencial da história28.
Devido à retomada do seu status, a fonte oral se torna alvo de
historiadores dedicados ao estudo da metodologia de análise de fontes
historiográficas. Várias são as considerações feitas por esses intelectuais à
utilização das fontes orais. Nesse sentido torna-se disponível aos novos
pesquisadores todo um aparato metodológico para o trabalho com as fontes
orais. Facilitando e tornando o trabalho com esse tipo de fonte mais eficaz,
aumentando assim sua credibilidade.
A fonte oral não conseguiu ainda alcançar o seu devido papel como
fonte histórica consolidada. O tradicionalismo predominante nos dois últimos
séculos ainda atribui à fonte escrita mais credibilidade. O status de fonte
histórica é conferido com mais facilidade às fontes escritas em detrimento das
25
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fontes orais. Dessa maneira despreza-se um pouco da “vida” na história. As
palavras podem ser emitidas de maneira idiossincrática, mas, por isso mesmo
são mais expressivas.Elas insuflam vida na história29. Não sendo essa
ausência de emotividade na fonte escrita uma deficiência, mas sim uma
característica.
A análise crítica de depoimentos é fundamental no trabalho com fontes
orais. A dificuldade de analisar criticamente a fonte ocorre sob a justificativa de
se tratar da memória de uma pessoa e não de um livro. No seguinte parágrafo
Alessandro Portelli aborda o cuidado e o compromisso necessário ao
historiador quando se compromete a trabalhar com fontes orais: Com o devido
respeito às pessoas envolvidas, a autenticidade de sua tristeza e a gravidade
de seus motivos, nossa tarefa e interpretar criticamente todos os documentos e
narrativas, inclusive as delas30.
Quando há possibilidade, a história oral apresenta-se para o historiador
como a melhor e mais adequada maneira de se estudar a memória popular. A
memória muitas vezes apresenta-se dividida entre a oficial e a popular, no caso
da remoção ocorre esse processo. Os governos estadual e federal procuram
disseminar a memória das remoções como uma benesse para os pobres,
enquanto que muitos pobres enxergam na remoção uma arbitrariedade estatal.
Dessa maneira qual seria a melhor forma de análise da memória popular se
não a utilização da história oral?
Devemos entender que sempre que possível as fontes orais e escritas
são complementares entre si, cada uma sendo explorada dentro das suas
limitações. Ao me debruçar sobre a memória popular da remoção da Favela da
Praia do Pinto tenho

em mente a seguinte frase de Marc Bloch: O bom

historiador, esse, assemelha-se ao monstro da lenda. Onde farejar carne
humana é que está a sua caça.31
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