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A
conteceu, certa vez, no 

distante Reino da Dina-

marca, numa tarde cinzenta 

de sexta-feira... Exatamente assim 

começa nossa história!

No dia 2 de outubro de 2009, a 

capital dinamarquesa abrigou a 

solenidade de escolha da sede dos 

Jogos Olímpicos de 2016. O então 

presidente Luís Inácio Lula da Sil-

va, presenciando emocionado aque-

le momento histórico, comemorou 

a vitória brasileira, afi rmando que, 

fi nalmente, o País havia conquista-

do sua “cidadania internacional”, 

e que era a única entre as dez (na 

verdade, entre as nove) maiores 

economias do mundo que jamais 

havia organizado uma olimpíada.

Transcorridos quase sete anos, che-

gamos ao fi nal dos preparativos. A 

Habemus Legatus?
Ao passar por sua transformação urbana mais radical em 
décadas, o Rio entrou no radar de diversos pesquisadores, que se 
debruçaram sobre o ‘projeto olímpico’. Em artigo exclusivo para 
Rio Pesquisa, o geógrafo Gilmar Mascarenhas critica algumas
das escolhas do projeto e diz que será preciso esperar alguns
anos para avaliar o real legado dos Jogos 2016

cidade do Rio de Janeiro viveu um 

intenso período de transformações 

materiais e simbólicas. Aparente-

mente, um conjunto de intervenções 

urbanas sem paralelo em seus 450 

anos de história, afetando vários 

setores da economia, da sociedade 

e do meio ambiente, bem como 

diversas localidades, numa com-

pleta reconfiguração territorial. 

Todas as cidades que sediaram as 

olimpíadas nas últimas décadas 

vivenciaram acirrado debate sobre 

seus profundos impactos. Eis o 

momento de se avaliar o alcance 

das transformações e os Jogos 2016 

para os que habitam e trabalham na 

Cidade Maravilhosa.

Uma gigantesca mobilização de 

recursos fi nanceiros provenientes 

das três esferas de governo (federal, 

estadual e municipal, numa coali-

zação talvez inédita das instâncias 

governamentais), nos chegou em 

volumes (aproximadamente 38 

bilhões de reais) que não se viam 

desde os anos 1960 e 1970, quando 

da tácita “compensação” federal 

pela perda do status de capital fede-

ral para Brasília. Naquela ocasião, 

a cidade concentrou a quase totali-

dade dos investimentos em projetos 

de cunho eminentemente rodovia-

rista (os grandes túneis Rebouças e 

Santa Bárbara, viadutos diversos, o 

elevado da Perimetral, a Ponte Rio-

-Niterói, o elevado Paulo de Frontin 

etc., com abandono defi nitivo dos 

velhos bondes) e no extenso progra-

ma de remoção de favelas. Foram 

adiadas obras fundamentais, como o 

metrô, somente inaugurado em 1979 

e com traçado muito modesto. No 

momento em que revive, em certa 

medida, a aura de capital (centro das 

atenções) da nação, o Rio de Janeiro  
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Vila Olímpica, erguida na Barra da Tijuca: 
com capacidade para receber quase 18 mil 
atletas e técnicos, ocupa uma área de 200 
mil metros quadrados
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reincide no anacrônico modelo 

rodoviarista, embora sem deixar 

de investir em modalidades sobre 

trilhos, com destaque para o VLT 

(Veículo Leve Sobre Trilhos), e em 

ciclovias. E retoma, como outrora, 

o velho “fantasma das remoções”, 

removendo mais de 70 mil pessoas, 

a maioria para bairros distantes da 

Zona Oeste, nesta nova rodada de 

modernização da cidade. 

Pensando na escala global, arris-

camos afi rmar que, na contramão 

das tendências em curso, isto é, 

do evidente processo de transição 

vivido atualmente no universo do 

sistema olímpico internacional, 

o Rio de Janeiro caminha para 

desenhar a última edição faustosa 

e megalômana na história recente 

dos Jogos Olímpicos de Verão. As 

edições futuras tendem a custar bem 

menos, pois serão favorecidas pela 

nova política do sistema olímpico 

(a ainda pouco conhecida “Agen-

da Olímpica 2020”, aprovada em 

dezembro de 2014), que visa redu-

zir custos e impactos dos jogos e 

assim atenuar o evidente desgaste 

da imagem olímpica, após uma 

impressionante onda de desistência 

de candidaturas nos últimos cinco 

anos (Oslo, Munique, Saint Morits-

-Davos, Roma, Cracóvia, Grau-

bundem, Lviv, Estocolmo e, mais 

recentemente, Boston, Hamburgo, 

Baku e Toronto, para citar apenas 

algumas). Paris, por exemplo, 

anuncia para 2024 um projeto olím-

pico com orçamento equivalente à 

metade da edição carioca de 2016.

Neste sentido, os jogos Rio 2016 

podem sinalizar o apogeu de um 

modelo de urbanismo olímpico 

passível de produção de “elefantes 

brancos” (embora, a partir de 2013, 

os organizadores tenham redirecio-

nado a orientação geral, abrindo 

espaço para a chamada “arquitetura 

nômade”: instalações como a Arena 

do Futuro, que será desmontada 

para gerar escolas em outros locais). 

Tais elementos colocam os Jogos 

2016 numa posição relevante para 

todos aqueles dedicados ao estudo 

dos megaeventos esportivos e as 

novas tendências em curso.

Cumpre registrar que o nosso 

primeiro projeto de olimpíada foi 

pensado em 1996, e que este teria 

na Zona Norte do Rio de Janei-

ro, mais precisamente na Ilha do 

Fundão (área vizinha às maiores 

favelas da cidade, os Complexos 

do Alemão e da Maré) seu “cluster” 

principal. Baseado na consultoria 

catalã (referendada pelo êxito dos 

Jogos de Barcelona), tal projeto 

possivelmente traria benefícios a 

uma área da cidade ainda muito 

carente de infraestrutura, especial-

mente nos campos da mobilidade, 

saneamento (vide nosso persistente 

fracasso na despoluição da Baía de 

Guanabara, que merece um artigo 

à parte), esporte e lazer. 

Bem sabemos que a cidade apresen-

ta diversas outras áreas passíveis de 

acomodar grandes projetos urbanos. 

Todavia, a consolidação da via ne-

oliberal de gestão urbana propiciou 

maior articulação com grandes 

interesses privados, de modo que 

os projetos seguintes elegeram a 

Barra da Tijuca, principal eixo de 

expansão imobiliária de médio e 

alto padrão do Rio de Janeiro, como 

espaço preferencial para acolher 

os Jogos Olímpicos. Esta opção 

acabou determinando o eixo central 

de nosso legado olímpico.

Tal escolha, além de investir em 

uma concepção urbanística já 

superada, baseada no automóvel 

particular e na “insularização” 

(construção de enclaves, como os 

condomínios fechados e shopping 

centers), favoreceu grandes agentes 

privados atuantes no local e promo-

veu intensa degradação ambiental, 

com destaque para o novo Campo 

de Golfe. A justifi cativa ofi cial, de 

poupar recursos públicos ao delegar 

inteiramente à iniciativa privada 

a construção deste equipamento 

esportivo, recai no comprometi-

mento de outros recursos, muito 

valiosos para o meio ambiente e 

para a coletividade, pois de uso 

comum, através da perda de área 

de preservação ambiental (a reserva 

Marapendi), em favor de grande 

projeto imobiliário.

A política de transporte na escala 

intrametropolitana, considerada 
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pelo discurso oficial como um 

dos principais legados dos Jogos, 

concentrou todo o planejamento 

em torno da Barra da Tijuca como 

suposta “nova centralidade” da 

cidade. Três grandes vias urbanas 

foram criadas, todas dotadas de 

faixa exclusiva para “corredores” 

de ônibus (os chamados BRTs: 

Bus Rapid Transit), o que a prin-

cípio corresponderia a demandas 

sociais de transporte público de 

maior velocidade. Todavia, além 

da persistência no modelo rodovi-

ário (poluente e de baixa efi cácia 

em termos quantitativos), todas 

as três vias partem da Barra da 

Tijuca, como se este bairro tivesse, 

subitamente, se transformado no 

novo centro da cidade. Somente 

muito mais tarde, no fi nal de 2014, 

após severas críticas por parte de 

especialistas e movimentos so-

ciais, o poder público reconheceu 

que o principal fl uxo cotidiano de 

deslocamento de trabalhadores não 

havia sido contemplado, decidindo 

então pela construção de um quarto 

“corredor”, o da Avenida Brasil, 

denominado TransBrasil.

Também o sistema de transporte 

sobre trilhos, o “metrô” do Rio de 

Janeiro, foi gravemente afetado 

pela eleição da Barra da Tijuca 

como “coração” dos Jogos. O me-

trô da cidade, reconhecidamente 

de alcance deveras limitado, há 

muito carecia de investimentos 

para expansão, através de novas 

linhas previstas muito antes da can-

didatura olímpica. Com o advento 

dos Jogos, o poder público decidiu 

alterar o projeto anterior, de forma 

a expandir o sistema unicamente 

até a Barra da Tijuca, ignorando ne-

cessidades de tantos outros bairros 

(sobretudo em espaços periféricos) 

e aspectos técnicos fundamentais: 

a invenção de uma linha contínua 

(prolongamento da Linha 1), de 

longa extensão, desde o Centro da 

cidade até a Barra da Tijuca, sem 

conexões que permitam desafogo, 

vai provavelmente gerar problemas 

crônicos de superlotação. O Clube 

de Engenharia se pronunciou diver-

sas vezes, criticando a viabilidade 

técnica do projeto, bem como o 

movimento social “O Rio que o 

metrô precisa”.

Sem dúvida, movimentamos a 

economia e talvez contemos com o 

aumento da autoestima do carioca, 

mas o legado ambiental se apre-

senta pouco promissor, e a cidade 

se tornou muito mais cara com o 

advento do projeto olímpico, pela 

elevação do preço da terra urbana. 

Outro tema que desperta grande 

preocupação é a Segurança Pública. 

Em suma, o projeto Rio 2016 se 

aproxima muito mais do “modelo 

Pequim 2008”, do que de “Londres 

2012” (que optou pela periferia, 

pelo baixo índice de remoções e 

pela recuperação ambiental de área 

degradada), pelo seu elevado custo, 

pela ênfase na monumentalidade, 

pela abrangência das intervenções e 

pela natureza autoritária do projeto, 

que não abriu canais permanentes 

de diálogo com a sociedade civil. 

Em grande medida, um retrato do 

recente período “neodesenvolvi-

mentista” do Brasil. Resta aguardar, 

nos próximos anos, a consolidação 

deste legado (como, por exemplo, 

o aproveitamento posterior das 

instalações esportivas), para melhor 

aquilatá-lo.
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Vila Autódromo e o terreno, ainda vazio, onde foi erguido o Parque Olímpico: parte dos moradores foi realocada no Conjunto Habitacional Parque Carioca 
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