
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

Construindo a paisagem olímpica: reformas, imagens e memórias1 

 

Débora Gauziski2 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 

 

 

Resumo 

 

O artigo discute, a partir de imagens publicadas no portal institucional Cidade Olímpica e em 

redes sociais relacionadas a Prefeitura do Rio de Janeiro, os elementos, ideias e memórias 

presentes na narrativa oficial da preparação da cidade para os Jogos Olímpicos de 2016. O 

discurso estabelecia contraposições entre o passado, o presente e o futuro almejado. A Belle 

Époque e a reforma urbana promovida pelo prefeito Pereira Passos (1902 - 1906) foram 

apresentadas como elementos de um passado nostálgico, época de ouro do Rio e inspiração 

para as intervenções atuais. O tempo presente, anterior à reforma de Paes, era retratado como 

símbolo do abandono e da degradação, uma terrain vague, especialmente a região portuária. 

Em contraste, o Rio “do futuro” era vislumbrado como uma cidade à altura de seu passado 

idealizado, um Rio olímpico aos moldes de Barcelona (1992).  
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Introdução 

A cidade do Rio de Janeiro foi fundada por razões portuárias, criada para ser uma 

parada antes de Buenos Aires, local onde chegava o contrabando de diversas rotas comerciais. 

No porto do Rio, atracavam navios portugueses advindos de variadas regiões do planeta, 

trazendo mercadorias variadas e escravos. Também circulavam por lá narrativas de viagens 

(bens simbólicos) e imigrantes que vinham a bordo destas embarcações. Todos esses 

elementos contribuíram para o desenvolvimento de uma cultura urbana cosmopolita, que 

culminou, de acordo com o historiador André Azevedo (2002, p. 47), na legitimação da 

“capitalidade” da cidade. Ao contrário de São Paulo, que cresceu para o interior, em 

consequência do bandeirantismo, o Rio se expandia para fora em função de sua vocação 

portuária. Essa noção de perda da capitalidade da cidade do Rio foi bastante utilizada 

oficialmente para justificar as reformas realizadas na região para os Jogos Olímpicos de 2016. 

Uma das concepções urbanísticas por trás da reforma era que a região portuária, 

grande cartão postal das obras, se tornasse mais agradável ao olhar dos turistas que 

chegassem de navio pela Baía de Guanabara ou que caminhassem pela sua orla, fazendo 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda e mestre em Comunicação pela UERJ, com bolsa FAPERJ. E-mail: deboragauziski@gmail.com 
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jus a seu passado originário. A demolição do Elevado da Perimetral, realizada entre 2013 

e 2014, foi uma das maiores intervenções paisagísticas nesse sentido. Inevitável lembrar 

que as reformas conduzidas no porto pelo presidente Rodrigues Alves e pelo prefeito 

Pereira Passos no início do século XX, inspirações do prefeito Eduardo Paes, também 

visavam tornar o Rio mais atrativo aos viajantes que visitavam a então capital do Brasil, 

adequando-a aos padrões europeus de modernidade. Além disso, por ser próxima à região 

central e à zona sul da cidade e por possuir certo espaço disponível para novas 

construções, a Prefeitura percebeu naquela área um potencial para futuros investimentos. 

A transformação do Rio em “cidade olímpica” passava, assim, pela concepção de 

uma nova paisagem. Conceitualmente, a noção de paisagem está sendo entendida neste 

artigo como o modo pelo qual o espaço é organizado, o que revela traços da sociedade 

que a concebeu (BESSE, 2014, p. 32). As intervenções no Porto Maravilha, como a região 

foi “rebatizada” pela Prefeitura, tiveram como enfoque a revitalização da Praça e do Píer 

Mauá, a instalação de equipamentos culturais (MAR e Museu do Amanhã), a 

reurbanização do Morro da Conceição e a recuperação de edificações com valor histórico. 

A intenção dessa pesquisa é explorar de que forma essas alterações na paisagem eram 

representadas pelas imagens institucionais da Prefeitura, bem como a forma como eram 

utilizadas pela narrativa oficial.   

Para tanto, esse artigo analisa como as ideias presentes na publicidade oficial da 

Prefeitura do Rio a respeito da revitalização da região portuária da cidade para os Jogos 

Olímpicos podem ser percebidas nas fotografias e conteúdos audiovisuais produzidos para 

o site institucional Cidade Olímpica3. Destaco alguns elementos e características dessas 

paisagens retratadas, que reforçavam a construção de uma certa narrativa para as reformas 

urbanas em andamento na cidade.  

 

Os Jogos Olímpicos como “estímulo” para transformações urbanas 

 Nesse início, elaboro um texto descritivo, explorando as imbricações entre Jogos 

Olímpicos e reformas urbanas, com o intuito de oferecer um pano de fundo histórico para 

o caso da Rio/2016.  

Pierre de Coubertin concebeu os Jogos Olímpicos Modernos como eventos 

itinerantes, percorrendo cidades ao redor do mundo, um reflexo dos movimentos 

internacionalistas do final do século XIX. Desde suas primeiras edições, as Olimpíadas 

                                                 
3 O site institucional Cidade Olímpica foi inaugurado em 2011, com a proposta de reunir informações sobre as obras e 

projetos em andamento na cidade do Rio. O site foi excluído em 2017. 
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não se limitam apenas às competições esportivas, mas envolvem também às cidades-sede 

e suas instalações urbanas. Ao longo das edições, com o incremento no número de países 

e atletas participantes, as exigências do Comitê Olímpico Internacional (COI) para as 

sedes foram aumentando, juntamente com o custo de realização desses eventos. Os 

valores envolvidos atualmente na organização dos Jogos têm desencorajado algumas 

cidades a se candidatarem. No entanto, muitos governantes ainda veem nos Jogos a 

oportunidade de projeção no cenário mundial, angariando capital político e econômico, 

um atalho para se tornarem cidades globais (PANAGIOTOPOULOU, 2012, p. 2337).  

Isto ocorre porque, além de serem uma justificativa para melhorias urbanas, 

argumento recorrente especialmente nas candidaturas das cidades em países em 

desenvolvimento, os Jogos Olímpicos são atrativos para investimentos financeiros 

internacionais. Nesse sentido, os projetos urbanos das últimas edições olímpicas foram 

desenvolvidos através de Parcerias Público-Privadas e geridos com uma lógica 

empresarial, não havendo, contudo, “um planejamento em longo prazo, mas a busca dos 

efeitos rápidos com projetos chamativos” (CURI, 2013, p. 74). Parece ser esse o caso do 

planejamento do Rio de Janeiro para os Jogos de 2016. 

Muito presente nas candidaturas é o argumento do legado, que pode ser definido 

como “a herança direta ou indireta em forma de instalações materiais, de cultura, de ideal, 

de educação, de informação, de documentação ou de recursos gerados pela realização dos 

Jogos Olímpicos” (RUBIO, 2010, online). Na visão do COI, os Jogos devem beneficiar 

de alguma forma a sociedade local a longo prazo, e não serem restritos ao período de 

realização do evento. Na prática, sabemos que nem sempre é isso que ocorre. No caso do 

dossiê de candidatura apresentado pela cidade do Rio (2009), foram destacados os 

benefícios que o evento traria para a cidade e seus habitantes, como o melhoramento da 

mobilidade urbana, investimentos sociais e em segurança pública e acesso da população 

aos estádios e arenas esportivas após sua realização. O debate sobre o legado efetivo já 

vem sendo realizado na academia (cf. MASCARENHAS et al, 2011). 

Uma proposta de periodização do processo de organização e urbanização das 

cidades para os Jogos foi apresentada por Hanwen Liao e Adrian Pitts (2006), que o 

dividem em quatro eras: a primeira compreende as três edições iniciais; a segunda, vai de 

1908 a 1928; a terceira, de 1932 a 1956; e a última e mais recente, se inicia a partir de 

1960. Na primeira década dos Jogos Olímpicos modernos, não havia muito investimento 

nas cidades, sendo priorizadas aquelas que já possuíam alguma infraestrutura. O segundo 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

período (1908-1928), por sua vez, foi marcado pelo modelo do estádio único para as 

modalidades esportivas, tendo como destaque as edições de Londres (1908) e Estocolmo 

(1912). O ponto de virada para o terceiro momento dos Jogos foi a edição de Los Angeles 

(1932), para a qual se construiu a primeira Vila Olímpica de fato. Em Berlim (1936), o 

destaque ficou por conta do complexo olímpico com 130 hectares (o Reichssportfeld), 

que conferia ao evento a grandiosidade própria das exibições de poder do regime nazista. 

A crise do pós-guerra contribuiu para que o evento em Londres (1948), que sediava 

os Jogos pela segunda vez, tivesse pouco impacto na urbe. O Comitê local se utilizou dos 

estádios e espaços que já estavam construídos. Helsinque (1952) e Melbourne (1956) 

continuaram a tendência de construir arenas e estádios integrados ao planejamento urbano 

local. No caso da cidade australiana, algumas dessas construções olímpicas foram 

demolidas pós-evento, um conceito que mais tarde foi empregado em outras sedes. É 

interessante pensar como as construções e o planejamento urbano para uma edição olímpica 

estão imbuídos de ideais pertinentes a seu período histórico, mas que posteriormente podem 

vir a ser incorporados ao know-how das cidades olímpicas. 

A partir dos anos 1960, o planejamento urbano para os Jogos Olímpicos começa 

a atingir maiores proporções. Para a edição de Roma (1960), as obras foram distribuídas 

por três áreas diferentes da cidade, tendo como marcos a criação de um novo sistema de 

abastecimento de água, construção de hotéis e melhorias no transporte e iluminação 

públicos. A edição de Tóquio (1964) foi, segundo o COI, uma das de maior sucesso em 

termos de legado para a cidade-sede. Tóquio deu ênfase à melhoria dos seus transportes 

públicos, gastando apenas 3% do valor total na construção de arenas para as competições. 

Nos Jogos Olímpicos do México (1968) e de Montreal (1976), as instalações existentes 

foram reformadas para o evento, sem grandes mudanças na cidade. Munique (1972) 

priorizou a construção de um parque olímpico integrado à natureza, fugindo do estilo 

monumental de Berlim (1936), além de investir na infraestrutura de transportes. Em 

Moscou (1980), o setor de hotéis e telecomunicações foram beneficiados e a vila olímpica 

construída foi transformada em um quarteirão residencial. 

Como grande parte dos moradores da cidade se opuseram à realização das 

Olimpíadas, Los Angeles (1984) foi inteiramente financiada pela iniciativa privada. A fim 

de minimizar os gastos, a estratégia dos organizadores foi a de utilizar o máximo de 

equipamentos urbanos já existentes e também utilizar estruturas improvisadas. Apesar de 

ter havido poucos benefícios para a cidade em termos urbanísticos, essa edição foi 
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considerada um sucesso comercial, com um lucro de 225 milhões de dólares. Esse exemplo 

aponta que nem sempre é o “legado olímpico” deixado pelos Jogos que definem uma edição 

como um caso bem-sucedido. A partir dessa edição, fica evidente que os Jogos são um 

fenômeno midiático, uma marca de sucesso, cujo lucro advém de diversas frentes: direitos 

de transmissão televisiva, patrocinadores exclusivos, venda de ingressos e produtos 

licenciados (cf. PUIG, 2010). 

As edições de Seul (1988) e Barcelona (1992) retomaram a ideia dos Jogos como 

uma motivação para melhoramentos urbanos. Barcelona enxergou o evento como uma 

oportunidade de melhorar a economia local e o déficit infraestrutural deixado pelo 

período franquista (cf. RESINA, 2014). Essa edição, que foi inspiração para o Rio 2016, 

“transformou a cidade de um porto industrial decadente em um destino turístico popular 

e colocou a cidade no mapa urbano mundial” (LIAO; PITTS, 2006, p. 1243, tradução 

minha). As obras se concentraram em quatro áreas diferentes da cidade. Em Poblenou, 

bairro bastante recortado, cujo acesso à praia era impedido por linhas de trem e armazéns 

abandonados, foram construídos novos apartamentos, novo sistema de esgotos, nova via 

na beira-mar e uma nova marina. Em Atlanta (1996), os esforços concentraram-se nas 

arenas olímpicas. Sydney (2000) foi um evento “verde”, em que foram instalados painéis 

solares nos estádios e vila olímpica, e teve como marco a despoluição da Baía de 

Homebush. 

Os Jogos de Atenas (2004) foram utilizados pelos governantes gregos para tentar 

reinventá-la como uma cidade moderna (PANAGIOTOPOULOU, 2012), mas, além dos 

atrasos nas obras, houve problemas na manutenção das instalações após a realização das 

Olimpíadas. Algumas pessoas culpam os Jogos pelo problema econômico atual do país. 

Já o Estado chinês tinha a ideia de projetar Pequim (2008) internacionalmente e promover 

melhorias ambientais, porém essa edição ficou mais conhecida pelas desapropriações de 

bairros inteiros para as novas construções (cf. CHADE, 2010). Tanto o argumento de 

modernidade quanto o ambiental também foram utilizados na candidatura do Rio. 

Como apresentado no breve histórico acima, pode-se perceber que algumas 

edições das Olimpíadas foram bem-sucedidas em termos de melhorias para as cidades 

(Tóquio e Barcelona, por exemplo) e outras trouxeram prejuízos, tanto economicamente 

(Atenas/2004) quanto socialmente (as desapropriações nas edições de Seul e Pequim). O 

que é inegável são os impactos que deixaram no tecido urbano dessas cidades e nas 
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economias dos países. Vejamos a seguir como o caso do Rio foi trabalhado pelo discurso 

oficial da Prefeitura antes e durante os Jogos de 2016. 

A paisagem carioca teve grande peso no processo de candidatura para a edição de 

2016. O Rio de Janeiro se mostrava ao mundo como uma cidade onde belezas naturais e 

arquitetura urbana confluíam (cf. RUBIO, 2016). No dossiê de candidatura do Rio às 

Olimpíadas de 2016, a natureza foi colocada como um aspecto intrínseco à cidade: “A 

natureza não é somente parte do Rio de Janeiro, ela é a própria cidade” (COMITÊ DE 

CANDIDATURA, 2009, p. 86). Esse ponto que ajudou a elegê-la, posteriormente foi 

contrastado pelas notícias na imprensa mundial sobre a poluição da Baía de Guanabara e 

da Lagoa Rodrigo de Freitas, nas quais seriam realizadas algumas das competições 

náuticas.  

 Outro recurso muito utilizado durante o processo de candidatura foi a possibilidade 

de os Jogos deflagrarem melhorias urbanas, modernizando a estrutura da cidade. No 

seminário Os Jogos Olímpicos e a Transformação do Rio de Janeiro, realizado no Museu 

do Amanhã no dia 28 de janeiro de 2016, Eduardo Paes ressaltou que o comitê local buscou 

também dar enfoque aos aspectos negativos da cidade para conquistar o COI: 

A gente tinha passado o tempo todo mostrando o quanto de alagamento, de 

degradação urbana, de falta de mobilidade da cidade. O tempo todo a gente 

apresentou as Olimpíadas dizendo ‘se vocês querem que as Olimpíadas 

signifiquem mudanças, deem pro Rio de Janeiro’ (PAES, 2016). 

 

 Ou seja, além paisagem natural e da cultura carioca, a “degradação urbana” e os 

problemas da cidade também foram paradoxalmente argumentos utilizados para atrair a 

atenção do COI. Segundo Paes (2016), o Rio não foi apresentado como tendo uma 

infraestrutura melhor que as rivais na disputa (Madrid, Tóquio e Chicago), mas sim como 

sua precariedade poderia ser reparada com a realização dos Jogos. No tópico seguinte, 

será explorado melhor como esse recurso continuou presente no branding da Prefeitura.  

 

A região portuária na retórica e nas imagens oficiais: de terrain vague a Porto 

Maravilha 

A narrativa oficial da Prefeitura do Rio sobre as transformações urbanas 

geralmente se baseava em quatro imagens: a Belle Époque de Pereira Passos como um 

passado idealizado e inspiração para as reformas atuais; Barcelona e seu modelo de cidade 

olímpica a ser perseguido; a região portuária pré-reformas, tratada negativamente como 

terrain vague; e a imagem romantizada de uma futura cidade olímpica. Esse diálogo entre 

presente e passado aparece em fotografias e vídeos publicados tanto no site oficial Cidade 
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Olímpica quanto em matérias da imprensa, cujo tom a respeito das reformas urbanas 

coadunava-se com aquele da Prefeitura (cf. FORTUNA, 2015). Um exemplo que sintetiza 

várias dessas ideias é o vídeo publicitário “Praça Mauá. A história de uma vida”, 

publicado no canal oficial Rio Cidade Olímpica no YouTube4, em outubro de 2015, cuja 

narração em áudio (voz em off) dizia o seguinte: 

É, meus amigos. Não posso negar, eu tive a minha fase de ouro. Vivia lotada, 

rodeada de gente. Houve uma época em que me visitar era programa nobre. Mas 

o tempo foi passando, passando. O movimento já não era mais o mesmo. O 

cuidado, também não. Não sei, parece até que algo me escondia. Mas aí, um dia, 

olharam para mim novamente. Voltei a fazer planos. Muita gente duvidou que eu 

daria a volta por cima. Não foi fácil. Nem de uma hora pra outra. Mas, com muito 

trabalho, eu renasci. E hoje, aos 105 anos, posso dizer que a vida tá só começando. 

Desculpa não me apresentar antes: muito prazer, eu sou a Praça Mauá.  

 

 Nesse vídeo, a Praça Mauá é transformada em um personagem, que conta sua 

história desde seus tempos áureos, passando pelo respectivo abandono e culminando, 

finalmente, em seu renascimento no tempo presente. Ele se inicia com uma sequência de 

sete fotos em preto e branco – apesar de não ser mencionado, elas são de autoria de 

Augusto Malta, referência constante na narrativa da Prefeitura5 –, cujos elementos 

remetiam a esse passado “de ouro”: amplos bulevares arborizados e com postes de 

iluminação, bonde repleto de passageiros, transeuntes trajando terno e gravata, coreto em 

estilo art noveau. Em seguida, essas imagens estáticas são contrastadas com vídeos que 

apresentam, em detalhes, a degradação que se sucedeu nos anos seguintes: trânsito de 

carros na Perimetral, janelas quebradas, paredes de armazéns e sobrados descascadas e 

pichadas. A Perimetral, em especial, é apresentada em três ângulos negativos: tapando a 

vista da Baía de Guanabara, fazendo sombra em um trecho da Praça Mauá e bloqueando 

a visão da torre do Terminal Marítimo de Passageiros.   

Após esse momento dramático, entra o vídeo apoteótico da demolição da 

Perimetral, de onde surgem, em seguida, máquinas operando em meio aos escombros. 

Uma maquete digital 3D ilustra o planejamento para a reforma na área. É mostrada, então, 

uma filmagem aérea acelerada das obras (em timelapse6), culminando na Praça Mauá já 

inaugurada e ocupada por pessoas que pedalam suas bicicletas, passeiam com suas 

                                                 
4 O vídeo encontra-se disponível no seguinte link: <https://www.youtube.com/watch?v=5_bYfhnP1mM>.   
5 Na primeira versão do site Cidade Olímpica, havia uma sessão chamada “Antes e Depois”, na qual era possível 

comparar as mesmas áreas da cidade em fotos do presente (coloridas, feitas pela equipe do site) e passado (registradas 

por Augusto Malta), movendo o cursor do mouse para os lados. 
6 Esse recurso foi largamente empregado nos vídeos do canal Rio Cidade Olímpica no YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=5_bYfhnP1mM
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famílias e registram os momentos em fotos. As cores esmaecidas e sem vida do início do 

vídeo vão gradativamente adquirindo tonalidades fortes e vibrantes (fig. 1).    

  

Fig. 1: Dois momentos do vídeo “Praça Mauá. A história de uma vida”. (Reprodução do YouTube). 

 

A narrativa dessa peça publicitária promove um salto temporal do início do século 

XX para o XXI. Um longo período histórico é simplesmente apagado dessa narrativa 

linear e progressiva, o que transmite a impressão de que nada foi efetuado nesse ínterim 

por outros governantes (uma crítica política de Paes a seus antecessores). Essa oposição 

entre determinado passado, aquele da Belle Époque e das “grandes reformas”, e o presente 

foi um recurso muito utilizado no marketing institucional do Rio como “cidade olímpica”. 

A “revalorização dos legados do passado” é, segundo Jaguaribe (2011, p. 344), uma 

estratégia comum na revalorização de centros históricos ou áreas industriais decadentes, 

“parte do esforço de criar imagens mercadológicas da cidade como local de consumo 

cultural”.  

A cidade do período pré-reformas era tratada como estagnada no tempo e 

degradada, em especial a região do porto do Rio. Esse argumento vai ao encontro do 

conceito de terrain vague, proposto pelo arquiteto e historiador Ignasi de Solà-Morales 

(2014), por meio do qual ele se refere a essas áreas urbanas tidas como “vazias” e 

“abandonadas”. Segundo o autor, esses espaços geralmente estão localizados fora dos 

circuitos e estruturas produtivas da cidade, como zonas industriais, estações de trem, 

portos, bairros residenciais perigosos e terrenos contaminados. Outro exemplo que remete 

a ideia de terrain vague podia ser encontrado em um dos painéis da instalação temporária 

Meu Porto Maravilha7, onde podia ser lido o seguinte texto:  

Nas últimas décadas, metrópoles do mundo inteiro têm despertado para o novo 

paradigma do desenvolvimento sustentável, no qual a nova fronteira é a ocupação 

dos vazios. É nesse contexto que o papel da reutilização das antigas zonas 

industriais e áreas portuárias ganha outras funções para a cidade (grifos meus). 

 

                                                 
7 O espaço temporário Meu Porto Maravilha funcionou na Avenida Barão de Tefé até o fim de 2015. Nele era 

apresentada uma exposição informativa com dados (textos, gráficos, ilustrações e vídeos) sobre as obras e seu contexto. 

O local fazia parte da visita guiada às obras do Porto Maravilha, que eu visitei em 2015. 
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Nessa citação, é interessante destacar como a discussão acadêmica sobre a 

requalificação urbana também reverbera dentro dessa narrativa institucional. Em outros 

momentos, o próprio Eduardo Paes acoplou argumentos presentes no meio acadêmico aos 

seus discursos políticos, como a ideia de que o Rio perdeu suas “vocações” e sua 

“capitalidade” (cf. AZEVEDO, 2002). Vejamos a seguinte fala do prefeito: 

[...] não é uma invenção do meu governo, mas é uma reflexão sobre a cidade que 

aconteceu em meados da década de 90. E se dizia: “olha, nessa crise existencial 

da cidade, que deixou de ser capital federal, que perdeu suas vocações, qual é o 

caminho que a gente deve perseguir?” (PAES, 2016). 

 

Segundo Roberta Guimarães (2014, p. 34), essa ideia do abandono do porto já 

vinha sendo construída através de “metáforas e metonímias visuais e verbais” desde a o 

Plano Porto do Rio, empreendido pela prefeitura de Cesar Maia em 2001. O plano, que 

antecedeu o recente projeto Porto Maravilha, tinha como intuito “incentivar o 

desenvolvimento habitacional, econômico e turístico dos bairros portuários de Saúde, 

Gamboa e Santo Cristo” (GUIMARÃES, 2014, p. 16). Antes de Paes, Maia já se utilizava 

de “uma retórica que classificava os espaços portuários a partir de categorias como 

‘vazio’, ‘degradado’ e ‘abandonado’”, além de ter Pereira Passos como um guia (Ibid., p. 

34). A diferença é que Paes era mais enfático em declarar sua ligação com Passos. 

Lembremos o caso da inauguração do Jardim do Valongo, em 2012, quando o prefeito 

convidou um ator caracterizado de Passos para participar do evento ao seu lado (cf. 

TABAK, 2012). Posteriormente, em novembro de 2016, quando seu mandato na 

Prefeitura estava terminando, Paes relembrou esse acontecimento com uma foto em sua 

página pessoal Facebook (fig. 2).  

 
Fig. 2: Postagem de Eduardo Paes em sua página do Facebook (Reprodução). 

 

 No site Cidade Olímpica, havia também uma sessão especial de fotos, intitulada 

o Olhar de Cesar Barreto. Cesar Barreto foi o fotógrafo contratado pela Prefeitura do 
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Rio, através da agência Casa Digital, para cobrir as obras na cidade em virtude dos Jogos 

Olímpicos. Barreto começou a se dedicar a esse trabalho em 2011, mas teve seu contrato 

interrompido em 2013. As fotos, produzidas com câmeras analógicas de grande formato, 

eram publicadas nessa sessão do site. A seleção e distribuição dessas imagens por galerias 

temáticas era uma tarefa da curadoria da Casa Digital. 

Por conta desse trabalho, algumas matérias jornalísticas veiculadas durante esse 

período comparavam Barreto aos fotógrafos oficiais Augusto Malta e Marc Ferrez8, que 

foram os encarregados dos registros iconográficos das reformas urbanas da Belle Époque. 

Assim como Pereira Passos teve o fotógrafo oficial Augusto Malta, a prefeitura de 

Eduardo Paes tinha Cesar Barreto.  

As fotos de Barreto publicadas no site eram em preto e branco9, o que é, na 

realidade, uma particularidade de toda a obra do fotógrafo. É provável que essa 

característica de suas fotografias tenha influenciado na escolha por sua contratação, e não 

de outro profissional. Essas imagens possuem uma visualidade que remete a técnicas e 

imagens fotográficas do passado, o que atribui um certo ar nostálgico para um trabalho 

que é atual. O uso do preto e branco era mencionado no subtítulo da galeria geral das 

fotos de Barreto no site (“Um Novo Rio em Preto e Branco”). A frase, quase um paradoxo 

por aproximar o termo “novo” (“um novo Rio”) a um elemento percebido como “antigo” 

(a fotografia em preto e branco), parece ser também uma referência ao Rio antigo. Assim 

como a cidade do início do século XX foi fotografada em preto e branco, único recurso 

disponível na época, a de hoje é registrada a partir de uma técnica similar, porém uma 

escolha entre muitas outras possíveis.  

As fotos de Barreto, além de registrarem as obras são também parte da memória 

de uma paisagem urbana que não existe mais daquela forma. A partir desse arquivo 

fotográfico é possível perceber a concepção de uma nova paisagem, que também possui 

apagamentos. As demolições e construções de novos prédios modificaram determinadas 

vistas e ângulos da cidade, que não mais existem. Dois exemplos são a figura três (registro 

da vista do porto, antes da derrubada da Perimetral e da construção do Museu do Amanhã) 

e a figura quatro (atletas em uma prova de corrida, em cima do Elevado da Perimetral).  

                                                 
8 Vide a matéria: "Fotógrafo Cesar Barreto segue os passos de Marc Ferrez e Augusto Malta para registrar o Rio". 

Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/fotografo-cesar-barreto-segue-os-passos-de-marc-ferrez-

augusto-malta-para-registrar-rio-2534856.html>. 
9 Entretanto, quando fui ao Arquivo Geral pesquisar as fotos de Barreto – após a exclusão desse acervo fotográfico do 

site, elas só se encontravam disponibilizadas nesse arquivo –, descobri que Cesar também havia feito algumas fotos 

coloridas. Estas, porém, não foram destacadas no Cidade Olímpica. 
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Fig. 3: Vista do Porto Maravilha, durante as obras (Fonte: Cesar Barreto/Cidade Olímpica). 

 

Fig. 4: Atletas durante uma corrida em cima da Perimetral (Fonte: Cesar Barreto/Cidade Olímpica). 

 O fotógrafo não cobriu os eventos relativos ao contexto das reformas que fossem 

passíveis de crítica, como as desapropriações e protestos que ocorreram na cidade. 

Mesmo que tivesse fotografado essas cenas, tais imagens não seriam selecionadas pelos 

curadores para compor a narrativa institucional do portal. Curiosamente, Cesar Barreto 

me informou, em uma de nossas conversas, que não recebeu orientações de como deveria 

conduzir esse trabalho. Segundo ele, sua ideia com o projeto era produzir “um retrato 

amplo das transformações sofridas pela cidade e também dos eventos que marcam a vida 

cultural, política, social e religiosa de seu povo”. Entretanto, ele teve “pouco apoio em 

missões que escapavam ao interesse imediato do site”. 

Entretanto, é curioso o modo como certos detalhes nas fotos, quando se sabe o 

contexto delas, são capazes de suscitar críticas. Um caso bastante interessante é o da 

figura cinco, que apresenta a vista do alto do Morro da Providência. Essa comunidade, 

localizada entre os bairros Santo Cristo e Gamboa, é considerada a primeira favela do 

Brasil, cuja construção data do final do século XIX. A pichação “SMH 1699” na parede 

da casa no primeiro plano pode não chamar atenção e ser simplesmente ignorada por 

aqueles que não conhecem o contexto recente da cidade do Rio. A sigla “SMH” remete à 

Secretaria Municipal de Habitação, órgão da Prefeitura do Rio. Essa marcação era feita 

por funcionários dessa Secretaria nas casas que seriam desapropriadas e posteriormente 
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demolidas10. Essas desapropriações foram muito discutidas à época, já que as famílias 

que moravam no morro reclamavam que não haviam sido consultadas11. Apesar da foto 

abrir margem para críticas, isso não as impediu de passar pelo crivo da curadoria da 

agência Casa Digital e serem publicadas no Cidade Olímpica.  

 

Fig. 5: Fotografia de Cesar Barreto integrante da série Transformações no Morro da Providência. 

Fonte: Cesar Barreto/Cidade Olímpica. 
 

As fotografias de Barreto têm o papel tanto de produzir o registro de cenários que 

não existem mais quanto de reforçar a ideia de uma cidade em construção, por isso não 

podem ser tomadas apenas como um simples making of das obras públicas. Essas fotos 

não parecem ter a intenção de mostrar apenas um momento de transição do espaço urbano, 

mas sim a própria “história” em curso, um presente notável. Não ficava claro, todavia, o 

objetivo dessa galeria fotográfica dentro da proposta do site, uma vez que não era dado 

às fotos de Barreto o destaque que um trabalho dessa envergadura supostamente deveria 

ter. Apesar de algumas matérias jornalísticas publicadas na época evidenciarem essas 

fotos, elas não estavam tão “à mostra” no site, que era o local único em que se podia 

acessá-las. A galeria fotográfica estava localizada abaixo de outros conteúdos 

apresentados no portal, sendo preciso “rolar” a página principal para encontrá-la.   

As paisagens registradas e criadas pelas fotos de Cesar Barreto oficializavam a 

ideia de uma cidade em construção, ao mesmo tempo em que produziam um arquivo das 

mudanças paisagísticas pelas quais o Rio vinha passando. Essas fotos enfatizavam uma 

das principais facetas das mudanças vivenciadas pelas cidade olímpicas ao longo da 

história: as transformações em sua infraestrutura, como vimos no tópico anterior. 

 

                                                 
10 O dossiê elaborado pelo Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro levantou os dados sobre essas 

remoções. Ele pode ser acessado em: <https://br.boell.org/sites/default/files/dossiecomiterio2015_-_portugues.pdf>. 
11 Como relatado na matéria do jornal O Dia “Prefeitura marca com tinta casas que serão demolidas” (2012). Disponível 

em: <http://odia.ig.com.br/portal/rio/prefeitura-marca-com-tinta-casas-que-ser%C3%A3o-demolidas-1.444020>. 

Acesso em: 1 mar. 2016. 

https://br.boell.org/sites/default/files/dossiecomiterio2015_-_portugues.pdf
http://odia.ig.com.br/portal/rio/prefeitura-marca-com-tinta-casas-que-ser%C3%A3o-demolidas-1.444020
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Considerações finais 

Ao longo desse artigo, identifiquei algumas das imagens e argumentos recorrentes 

na retórica institucional do Rio olímpico. Primeiramente, foi explorada a ideia de que os 

Jogos Olímpicos são promotores de melhoramentos nas cidades-sede. A partir de um 

breve histórico sobre as cidades olímpicas e seus modelos de urbanização para a 

realização do evento, percebemos que a candidatura do Rio de Janeiro para os Jogos de 

2016 se inspirou em diferentes propostas urbanas exploradas em edições anteriores. O 

Rio almejava melhorar a infraestrutura de transportes e reformar sua zona portuária nos 

moldes de Barcelona (1992), referenciada por Eduardo Paes como a grande inspiração 

das reformas cariocas. Buscava, ainda, se projetar internacionalmente como Pequim 

(2008) e apostava na exaltação de suas paisagens naturais, com um apelo ambiental 

semelhante ao de Sydney (2000). Durante o processo de candidatura, contraditoriamente, 

o comitê local exaltou tanto a beleza da natureza do Rio, integrada à arquitetura e ao 

cotidiano urbano, quanto os aspectos negativos da urbe, como a péssima qualidade da 

malha de transportes e as áreas degradadas, apresentadas como terrains vagues. Esse 

aspecto em particular ficava evidente em matérias jornalísticas como “Na Zona Portuária, 

a história se mistura à decadência” (O GLOBO, 2008) e “Paes quer transformar porto 

degradado do Rio de Janeiro em área de luxo” (BLOOMBERG, 2015). Como discutido 

previamente, o discurso da imprensa alinhava-se ao da Prefeitura do Rio nesse sentido. 

As terrains vagues possuem uma força memorialística, pois nelas “a memória do 

passado parece predominar sobre o presente” (SOLÀ-MORALES, 2014, p. 26, tradução 

minha). Entretanto, as memórias e percepções da população sobre esses espaços 

geralmente não são as mesmas dos governantes, que os definem como abandonados e 

ausentes de atividades produtivas.  Guimarães (2014, p. 47) indica que alguns imóveis da 

região portuária, considerados pelos planejadores como “precários” ou “arruinados”, 

eram vistos positivamente pelos moradores locais porque remetiam a famílias “ligadas ao 

porto e ao comércio pequeno ou informal”. As imagens dessas paisagens em ruínas foram 

amplamente utilizadas pela Prefeitura a serviço de seu discurso, como percebemos no 

vídeo publicitário analisado anteriormente, que contrapunha os armazéns de paredes 

descascadas e janelas quebradas com pessoas alegres na recém-inaugurada Praça Mauá. 

Como foi discutido ao longo do texto, a Prefeitura do Rio se utilizou de um certo 

enfoque do passado para fabricar sua retórica sobre as obras. A visão nostálgica da Belle 

Époque e da reforma de Pereira Passos (1902-1906) compunha um discurso da memória 
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que era mais um produto dentro dessa narrativa institucional. Andreas Huyssen (2000) 

aponta que, no contexto da globalização experienciado hoje, a memória se tornou uma 

obsessão cultural que ultrapassa os limites territoriais, sendo transformada em 

mercadoria. Ao longo desse processo, as memórias do passado são enquadradas, tendo 

certos aspectos ressaltados, “apagados” e até mesmo idealizados: “nem sempre é fácil 

traçar uma linha de separação entre passado mítico e passado real” (HUYSSEN, 2000, p. 

16). No entanto, “contra-memórias” (cf. YOUNG, 2000) do processo de urbanização 

conduzido por Pereira Passos e pelo presidente Rodrigues Alves, especialmente a política 

de demolições do “bota-abaixo”, também vieram à tona. Fora do circuito da grande 

imprensa, alguns veículos lembravam que Passos, assim como Paes foi responsável pelo 

desalojamento de moradores de suas casas12. Um caso emblemático no governo de Paes 

foi a desapropriação da comunidade Vila Autódromo. 

As fotografias de Cesar Barreto, por sua vez, registravam um arquivo das 

mudanças paisagísticas acarretadas pelas reformas conduzidas pela Prefeitura. A 

visualidade das imagens de Barreto, registradas em preto e branco com grandes câmeras 

analógicas, evocavam a figura do fotógrafo Augusto Malta, que registrou os canteiros de 

obra do Rio de Pereira Passos, trazendo à tona a importância da memória desse passado 

no branding oficial. Não foi fortuita a ideia de contratar um fotógrafo que, apesar de 

também ter retratado outros temas, tinha como função principal fotografar as obras em 

andamento. A preocupação em criar uma documentação fotográfica desse processo de 

transformação urbana mostra que Paes tinha o interesse de registrar para a posteridade os 

legados olímpicos construídos durante seu mandato. Todas essas referências se 

entrelaçavam na retórica oficial, compondo um discurso que, além de justificar os gastos 

públicos e transtornos envolvendo as obras, visava tornar públicos os esforços 

governamentais no presente e na futura memória do Rio pós-Jogos Olímpicos. 
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