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Resumo 

 

O documentário “Remoção” (2013) aborda as remoções de favelas e comunidades 

ocorridas no Rio de Janeiro durante as décadas de 1960 e 1970. Ao recuperar tal narrativa, 

constrói-se discursos de memória que se opõem às versões predominantes, iluminando 

aspectos antes "esquecidos" ou "silenciados" pelas falas oficiais. Dessa forma, tal 

temática acaba também por se conectar às batalhas sociais no Rio de Janeiro 

contemporâneo, em tempos de megaeventos, sendo também contemplado por políticas 

públicas calcadas por remoções de comunidades e favelas.   
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       A favela do Rio de Janeiro faz parte de um imaginário constantemente mobilizado 

pelo cinema nacional. Desde a película perdida “Favela dos meus amores” (Humberto 

Mauro, 1933), tal paisagem se tornou recorrente. Na década de 40, surgiram os clássicos 

estrangeiros “É tudo verdade”, de Orson Welles (1945) e “Orfeu Negro” (Marcel Camus, 

1958). O movimento Cinema Novo, capitaneado pela dupla “Rio 40 Graus” e “Rio Zona 

Norte” (1955 e 1957, respectivamente) dirigidas por Nelson Pereira dos Santos, escolheu 

constantemente tal ambiente, chegando ao seu ápice representacional através da obra 

coletiva “Cinco Vezes Favela” (1962). Os morros também estiveram presentes junto aos 

filmes associados ao “cinema policial” dos anos 1970, aos documentários sobre os novos 

gêneros musicais surgidos nas últimas décadas como o “funk carioca” e o “hip hop”, 

ganhando notoriedade de público e crítica, em escala nacional e internacional, com os 

chamados “favela movie”, lançados entre fins dos anos 1990 e boa parte da primeira 

década de 2000.  

       “Remoção”, documentário lançado em 2013, tem como mote narrativo principal uma 

temática pouco explorada nos filões cinematográficos, porém tão recorrente na história 

da cidade: as remoções populacionais de comunidades e favelas. Dirigido por Anderson 

Quack e Luiz Antonio Pilar, ambos oriundos de famílias afetadas por remoções ocorridas 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutorando do PPGCOM (UERJ), email: gneiva10@gmail.com.  
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entre 1962 e 1975. Situado durante este período, o filme descreve o processo de 

desmantelamento de favelas da zona sul (Praia do Pinto, Ilha das Dragas, Morro da 

Catacumba, Macedo Sobrinho e Parque Proletário da Gávea), tendo seu contingente 

populacional realocado para conjuntos habitacionais localizados na zona norte e oeste, 

(Cidade Alta, Cidade de Deus, Vila Aliança e Vila Kennedy), consequentemente 

distanciando os moradores de suas residências de origem. Desses conjuntos, o único 

construído perto das localidades removidas foi a Cruzada São Sebastião, erigida no bairro 

do Leblon.  

        O documentário insere-se num corpus de discursos escritos e imagéticos que, nos 

últimos anos, revisam a narrativa das remoções ocorridas no período turbulento tanto dos 

anos antecedentes ao golpe empresarial-militar, quanto também à sua extensão, em plenos 

vapores, no auge do estado de exceção, durante os governos estaduais de Carlos Lacerda 

e Negrão de Lima e da gestão das presidências dos militares Artur Costa e Silva e Emilio 

Garrastazu Médici. A partir dessa temática, trabalhos de historiadores e sociólogos como 

Marco Marques Pestana (2016), Mário Brum (2011) e Rafael Soares Gonçalves (2013) 

evidenciam o caráter repressivo e excludente do Estado durante essas remoções forçadas.   

      Somam-se a tais contribuições, dois registros chave sobre estes acontecimentos: a 

redação de um relatório da Comissão da Verdade do Estado de Rio de Janeiro, narrando 

a contínua e nula repercussão à repressão aos movimentos políticos de moradores de 

favela contrários ao regime militar e ao processo de remoções das favelas. Além disso, 

em 2015, foi inaugurada a exposição de fotos dos antropólogos e sociólogos Elizabeth e 

Anthony Leeds3, oferecendo um rico olhar imagético sobre as favelas da Zona Sul 

(Macedo Sobrinho e Ilhas das Dragas, principalmente), antes das suas remoções. 

       Dessa forma, “Remoção” faz parte de um movimento que opera uma “guinada 

subjetiva”, conforme problematizada por Beatriz Sarlo (2007). Para respaldar seu 

argumento, a autora recorre às contra narrativas de historiadores, cineastas e ex militantes 

operando um racha, ou uma espécie de “divisão da memória coletiva” (PORTELLI 2006: 

117) sobre o estado das coisas (massacre das vozes dissonantes) durante o período do 

regime militar na Argentina (1976-1983). Por sua vez, a disputa pela memória das 

remoções durante o começo da ditadura militar está bem viva: enquanto articulistas 

                                                 
3 Elizabeth e Anthony Leeds são autores do seminal artigo “Favelas e comunidade política” (1978), que 

ajudou a desnaturalizar alguns estereótipos sobre a organização social dos morros cariocas.   
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políticos como Arnaldo Jabor e Ali Kamel4 cantam os louros da gestão Carlos Lacerda 

(defesa da prática da remoção aí incluída), o documentário de Quack e Vilar faz parte de 

uma revisão memorialista antagônicas a essas opiniões, operando uma sinédoque 

imagética evocando vozes de moradores e familiares antes “silenciados pela memória 

oficial” (POLLAK 1989: 3). 

     Olhando para o vosso momento contemporâneo, não é por acaso que um documentário 

como “Remoção” foi realizado em 2013. Afinal, parafraseando Beatriz Sarlo, o passado 

está sempre conosco e é constantemente conflituoso. Dessa forma, revistar a memória das 

remoções dos anos 1960 e 1970 fornece importantes pistas sobre a mais recente história 

da cidade. Sob a égide da versão nacional desenvolvimentista e anti comunista do golpe 

empresarial-militar, tivemos, de acordo com Rômulo Mattos (2013), cerca de 80 favelas 

atingidas e cerca de 130 mil habitantes removidos, objetivando tornar a zona sul como 

um espaço livre das “ameaças da favelas”.   

      Já em tempos de megaeventos, o modelo de “cidade-mercadoria” (VAINER 2009 e 

SANCHEZ 2010) se consolidou como política de Estado, em consonância com seus 

parceiros do capital privado. Tal processo acabou por aprofundar as exclusões 

econômicas e sociais do Rio de Janeiro, ao insistir nas privatizações de espaços públicos 

como o estádio do Maracanã e da região da zona portuária, tendo como ação paralelas a 

consolidação do processo de militarização das favelas através do projeto das UPPs 

(Unidade de Polícia Pacificadora) e a retomada da política das “remoções forçadas” para 

abrir caminho às demandas dos organizadores de megaeventos. Lucas Faulhaber (2015) 

calculou que, no período de quatro anos (2010-2014), cerca de 68 mil habitantes foram 

removidos pelo Secretaria Municipal de Habitação. Isso sem contar, conforme Faulhaber 

nos elucida, a chamada “remoção branca” ou “gentrificação”, na qual o aumento do valor 

dos imóveis acaba por expulsar moradores com rendas mais modestas. A disputa pela 

memória em “Remoção” também se transfigura como parte de uma perene batalha pelo 

direito à cidade.  

               Documentário de busca?  

        

      Conforme já salientado, “Remoção” é dirigido por Anderson Quack e Luiz Antonio 

Vilar, membros de famílias afetadas pelo processo de retiradas das favelas nos anos 1960 

e 1970. Aparentemente, pode-se inferir que tal associação pessoal segue uma corrente 

                                                 
4 Ver artigos: “Vamos fundar o PRJ-Partido do Rio de Janeiro”, de Arnaldo Jabor (O Globo, 15 de mar de 

2005) e “Lacerda e Brizola”, de Ali Kamel (O Globo, 1 de junho de 2004).  
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tendência entre os documentários nacionais contemporâneos, os “documentários de 

busca”. Por sua vez, Jean Claude Bernardet (2005) descreveu assim filmes como 

“Passaporte Húngaro” (Sandra Kogut, 2003) e “33” (Kiko Goifman, 2002), em que os 

realizadores constroem uma narrativa em que apresentam uma jornada em torno de um 

objetivo pessoal. Roberta Veiga (2014), ao analisar “Diário de uma busca” (Flávia Costa, 

2011), “Elena” (Petra Costa, 2013) e “Mataram meu irmão” (Cristiano Burlan, 2013) 

estende a tese de Bernardet, salientando que a natureza autobiográfica desses tipos de 

documentários revela um diálogo entre uma “história menor” e uma “história maior”, em 

que os fragmentos de memória pessoal configuram-se como uma forma de se relacionar 

como uma temática mais ampla (ou melhor, com uma história de dimensão coletiva). 

Dessa forma, os dramas pessoais nos registros estudados por Veiga suscitam um olhar 

sobre questões mais amplas em nossa sociedade; assim, problemáticas recorrentes como 

o silêncio sobre a repressão aos críticos do regime militar, a experiência feminina e a 

violência nas periferias urbanas são ali acionados.   

      Tal procedimento de “busca” não se aplica em “Remoção”: a informação de que os 

diretores possuem uma ligação afetiva com o processo narrado não vêm à tona durante o 

decurso do documentário. A informação de que existem uma conexão pessoal só aparece 

em registros de entrevista e de divulgação do filme5. Os pais de Quack e Villar são 

entrevistados, mas optou-se por não salientar tal ligação; seus registros são parte de um 

bloco coletivo de registros de residentes afetados pelas remoções. Assim, há o predomínio 

de uma construção de uma argumentação histórica (com H maiúsculo, de dimensão 

coletiva) sobre o Rio de Janeiro e as suas exclusões sociais, descortinando uma memória 

silenciada sobre a experiência da favela em tempos de regime militar. 

           Documentário de tese sociológica? 

                                                                                                                                                                                                                                          

Talvez possamos pensar que “Remoção” se encaixe nos documentários ditos 

“sociológicos”, conforme explicitado por Jean Claude Bernardet (2003). Ao analisar 

documentários entre a década de 1960 e 1970, o autor enumera uma série de filmes que, 

usam teorias sociais e históricas para retratar duras realidades sociais vivenciadas pelo 

povo brasileiro. De certa forma, tendo como sinédoque central a cidade do Rio de Janeiro, 

                                                 
5 Ver o trecho da entrevista de Vilar e Quack em: 

http://www.brasil247.com/pt/247/favela247/126988/Exibi%C3%A7%C3%A3o-do-

document%C3%A1rio-Remo%C3%A7%C3%A3o-na-Vila-Alian%C3%A7a.htm. Acesso realizado em 

22 de maio de 2017.  

http://www.brasil247.com/pt/247/favela247/126988/Exibi%C3%A7%C3%A3o-do-document%C3%A1rio-Remo%C3%A7%C3%A3o-na-Vila-Alian%C3%A7a.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/favela247/126988/Exibi%C3%A7%C3%A3o-do-document%C3%A1rio-Remo%C3%A7%C3%A3o-na-Vila-Alian%C3%A7a.htm
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o documentário de Quack e Vilar constrói uma tese sobre o processo de segregação sócio 

espacial.  

     Em consonância com a estrutura dos filmes do bloco sociológico, “Remoção” 

mobiliza acadêmicos especialistas na sua temática específica para respaldar a tese do 

filme. Dessa forma, Luiz Antonio Machado da Silva, pioneiro autor de ensaios como “A 

vida política da favela”, que ajudou a desmistificar a imagem desse espaço como um 

monolítico antro de desorganização social, é instado para explicar os processos de 

mudança social durante as remoções dos anos 1960 e 1970. Já o professor do 

departamento de Ciências Sociais da PUC RJ, Marcelo Baumann Burgos, estudioso da 

história da urbanização das favelas desde a década de 1990, sinaliza que o processo de 

“modernização conservadora” empreendida pelos artífices da ditadura militar aprofundou 

desigualdades sociais estabelecidas sob o espaço do Rio de Janeiro desde a “Era Pereira 

Passos”. Outros pesquisadores do período de remoções abordadas na película, como os 

aqui já citados, Mario Brum e Rafael Soares Gonçalves, respaldam a tese circundante de 

“Remoção”: o processo violento e segregador dessas remoções, que extirparam uma parte 

da população das favelas da zona sul da cidade para áreas distantes da sua morada de 

origem.  

      Em comparação à sua contribuição em “Remoção”, os intelectuais tinham papeis 

distintos nos documentários do bloco sociológico. Em “Viramundo”, de Geraldo Sarno, 

parte da série de curtas “Brasil Verdade”, o sociólogo Octavio Ianni, um dos expoentes 

máximos da sociologia uspiana de vertente marxiana, organizou o processo de pesquisa 

da película.  Já “Maioria absoluta”, dirigido por Leon Hirzsman, uma das principais 

cabeças pensantes do Centro Popular de Cultura (CPC), trazia a narração em off, por outro 

intelectual ligado ao CPC: o poeta e (então) militante comunista, Ferreira Gullar.  

    O trabalho da intelectualidade da esquerda em “Viramundo” e Maioria absoluta” 

compunham papel central na elaboração das tentativas de intervenção política, através do 

meio cinematográfico, nos debates sobre os caminhos do país, às vésperas do golpe 

empresarial militar. Já em “Remoção”, esses acadêmicos ressurgem sob nova roupagem: 

com a obsolescência das discussões sobre identidade nacional, são alçados à frente da 

câmera e através dos seus “discursos de autoridade” sociológica e histórica, emprestam 

legitimidade ao processo de recuperação da memória “silenciada” dos moradores e 

familiares afetados pela remoção dos anos 1960 e 1970. 
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      Por outro lado, “Remoção” apresenta uma outra modalidade de autoridade intelectual: 

o acadêmico-nativo. Diferentemente da participação do intelectual, usualmente de classe 

média presente nos documentários do bloco sociológico6, a película apresenta a figura de 

Denise Nonato, socióloga, mestre em Ciências Sociais na UERJ, ex moradora e membra 

de umas das primeiras famílias residentes do Complexo Habitacional da Cidade Alta, 

espécie de sub bairro de Cordovil, zona norte da cidade. Em excertos de depoimentos 

salpicados durante a duração do filme, Nonato mescla suas memórias sobre a remoção da 

família da Praia do Pinto para o (então) recém-inaugurado complexo habitacional com 

alguns achados contidos na sua dissertação de Mestrado, “Favela de cimento armado: um 

estudo de caso sobre a organização comunitária de um conjunto habitacional”. A 

socióloga enfatiza principalmente o caráter violento e excludente das remoções da Praia 

do Pinto por parte do governo do Estado, incitando, como ato derradeiro, um incêndio de 

natureza criminosa. Além disso, evidencia-se também o processo bastante conturbado de 

ocupação da Cidade Alta: baixa qualidade da infraestrutura das moradias, ausência de 

transporte público que contemplasse os seus moradores e demora (ou talvez, inexistência) 

da participação do Estado no processo de urbanização daquela área. Alguns desses relatos 

serão corroborados por depoimentos de outros moradores, tanto da Cidade Alta quanto 

em relação a outras localidades, no decorrer do filme. 

       Assim como a emblemática figura de Denise Nonato, “Remoção” situa seu 

procedimento de entrevistas entre o tradicional modelo sociológico e as influências do 

modelo documental predominante a partir da década de 1990. Ao mesmo tempo em que 

se vale das já citadas “vozes de saber”, a película também tem seu ponto forte nas falas 

dos moradores das favelas, desvelando a criação de um sentimento de união, diante das 

experiências traumáticas das remoções. Mesmo que não crie uma “observação do 

cotidiano” (LINS E MESQUITA 2006: 31) típica dos filmes de Eduardo Coutinho, 

“Remoção” tem sua força nos registros daqueles que vivenciaram as remoções.  

                         Documentário imparcial? 

       

       Em uma resenha do filme7 no site Cinemação  o crítico Daniel Cury descreve que 

“Remoção” retrata o processo histórico de “forma mais imparcial possível”. Reiterando 

                                                 
6 Tendo como base os documentários do bloco sociológico, Bernardet (2003) faz uma contundente crítica 

à distância entre o intelectual de esquerda, tradutor das ânsias do povo e a tímida resposta do público do 

cinema nacional.  
7 Ver resenha em: http://cinemacao.com/2014/06/24/conheca-o-documentario-remocao/. Acesso realizado 

em 27 de maio de 2017.  

http://cinemacao.com/2014/06/24/conheca-o-documentario-remocao/
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tal posição, Anderson Quack, um dos realizadores da película, em sua entrevista ao 

jornalista Mauro Ventura para o jornal O Globo declara acerca das remoções que “não 

quisemos tomar partido, se foi bom ou ruim8”. Sem entrarmos em rocambolescas 

discussões axiológicas nem questionamentos sobre o estatuto da imagem, pergunta-se: 

será que é possível um filme ser imparcial ou não tomar partido, principalmente diante de 

uma temática tão silenciada e esquecida na memória coletiva da cidade do Rio de Janeiro? 

     Diante disso, o documentário traz à tela alguns personagens chaves da execução desse 

processo de remoção. O primeiro entre estes é Giuseppe Badolato, arquiteto que venceu 

o concurso para a construção dos Conjuntos Habitacionais, bancadas pelo Setor de 

Serviços Sociais do Governo municipal de Carlos Lacerda (1962-1965). Badolato, que se 

auto descreveu na película como um jovem profissional, reuniu uma equipe de outros 

arquitetos e liderou a edificação da Vila Kennedy, Vila Aliança e Cidade de Deus. Deste 

último núcleo, um dos carros chefes das ações de remoções de Lacerda, Badolato narra a 

tentativa de criar um bairro que urbanizasse a área então ruralizada e integrasse comércio, 

habitação e lazer. Essas projeções não saíram do papel; atenta-se, então, às falas de 

pioneiros moradores que traçam relatos de abandono e precariedade no complexo 

habitacional, um ambiente ainda sem saneamento básico, luz e infraestrutura de comércio.  

Em sintonia com essas críticas, o próprio Badolato registrou, por algumas vezes, em 

outros testemunhos, a sua insatisfação com o constante abandono da Cidade de Deus 

pelos poderes públicos9. 

      Na resenha de Daniel Cury, elenca-se também, como argumentação para a 

imparcialidade do filme, “imagens das remoções e de uma propaganda eleitoral 

mostrando o benefício do processo”. Talvez o registro em “Remoção” que melhor 

exemplifica tal atmosfera é o documentário “Vida nova sem favela”, realizado pela 

Agência Nacional em 1971, em auge pleno do processo de expulsão dos moradores da 

zona sul. Quack e Vilar selecionam trechos do registro documental para realçar aspectos 

daquela narrativa que constroem um imaginário salvacionista dos novos conjuntos 

habitacionais, em comparação às insalubres favelas originárias na zona sul. Em rápida 

contraposição a essas imagens, observa-se falas que destacam o caráter de abandono das 

então recém-inaugurados complexos habitacionais e realçam um aspecto central e 

                                                 
8 Ver entrevista de Anderson Quack em: https://oglobo.globo.com/rio/dois-sucos-a-conta-com-anderson-

quack-12683283.  Acesso realizado em 28 de maio de 2017.  
9 Ver artigos: https://oglobo.globo.com/rio/design-rio/a-cidade-de-deus-pelos-olhos-de-giuseppe-

badolato-20586716 e http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=3476. Acesso realizado em 01 de 

junho de 2017.  

https://oglobo.globo.com/rio/dois-sucos-a-conta-com-anderson-quack-12683283
https://oglobo.globo.com/rio/dois-sucos-a-conta-com-anderson-quack-12683283
https://oglobo.globo.com/rio/design-rio/a-cidade-de-deus-pelos-olhos-de-giuseppe-badolato-20586716
https://oglobo.globo.com/rio/design-rio/a-cidade-de-deus-pelos-olhos-de-giuseppe-badolato-20586716
http://www.ademi.org.br/article.php3?id_article=3476
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reiterado constantemente para muitos dos moradores e familiares entrevistados: as 

políticas de remoções operaram uma perversa lógica de separação dos moradores 

economicamente desprivilegiados da zona mais valorizada pelo mercado imobiliário e 

pelas forças governamentais.  

      Outra personagem, ligada à implementação do programa de remoções do governo 

Carlos Lacerda, tem participação crucial na película. Sandra Cavalcanti, secretária de 

serviços sociais de Lacerda, defendeu, em sua entrevista, a necessidade histórica das 

remoções das favelas da zona sul para sítios que supostamente não fossem ameaças à 

salubridade da cidade. Assim, até 1965, em trajetória coordenou a transferência de 

contingentes populacionais para Cidade de Deus, Vila Aliança e Vila Kennedy.  

     Mesmo com a renúncia de Lacerda, Sandra Cavalcanti continua a ter participação nos 

processos de remoções da favela da zona sul. Nos primeiros meses após a deflagração do 

golpe empresarial militar, a então deputada aprovou a criação do Banco Nacional de 

Habitação (BNH), tornando-se consequentemente sua primeira presidente. Dentro deste 

órgão, intervindo na gestão do então governador da Guanabara, Negrão de Lima, o BNH 

criou o CHISAM (Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana) 

em 1968, tomando as rédeas e acelerando o processo de remoções10.Durante esse período 

até 1973, ocorreram as remoções das favelas no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, 

tendo como seu ato derradeiro, o ainda não explicado e possivelmente criminoso incêndio 

da favela da Praia do Pinto.  

      Durante os trechos de entrevista, assim como Giuseppe Badolato, Sandra Cavalcanti 

tenta se desvencilhar da pecha autoritária principalmente associada ao incêndio da favela 

da Praia do Pinto. Lamentando tal acontecimento, a ex secretária descreve o ocorrido 

como um ato horroroso e autoritário, mesmo não podendo afirmar se houve, de fato, 

alguma ação criminosa envolvida. E diante das suspeitas do seu envolvimento nesse 

episódio, Cavalcanti lembra que não ocupava nenhum cargo público naquele momento: 

já não era mais presidente do BNH, não tinha cargo legislativo e não participava do 

governo estadual de Negrão de Lima. 

     Por sua vez, Sandra Cavalcanti procede por construir uma narrativa de absolvição ao 

seu chefe, o ex governador Carlos Lacerda. Para ela, o projeto de Lacerda foi corrompido 

                                                 
10 Sobre a criação do CHISAM e sua atuação nas remoções das favelas, a partir de 1968, ver: BRUM, 

Mário. Ordenando o espaço urbano do Rio de Janeiro: o programa de remoções da CHISAM e as 

“utilidades” para os favelados (1968-1973), in: XIV Encontro Regional da ANPUH Rio. Rio de Janeiro: 

UniRio, 2010.   
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pelas forças que vieram após a sua renúncia do cargo de governador e posterior cassação 

de mandato político. Dessa forma, as remoções arquitetadas e executadas por Lacerda, 

Cavalcanti e sua equipe tinham um cunho de melhoramento da condição dos moradores 

de favela que os projetos posteriores (principalmente os de Negrão de Lima) não levaram 

à frente. Particularmente, o discurso de Cavalcanti clama por uma memória “esquecida” 

da posição de Lacerda (e consequentemente, de si própria) como um líder do Estado do 

Rio de Janeiro.  

      Em contraposição a um discurso memorialista e político, como boa parte dos trabalhos 

historiográficos aqui citados, que posicionam o grupo lacerdista como um importante 

vértice no processo de remoções da cidade durante daquela década, constrói-se uma 

imagem de figura política injustiçada, cuja gestão competente levaria a cidade para uma 

rotina “sem favelas” e mais “limpa”. Além dessas supostas falácias, Cavalcanti diz que o 

grupo adversário aos lacerdistas na imprensa também associaria, de forma mentirosa, 

fatos como o chamado “Crime do Rio Guarda”, que cometeu uma série de assassinatos à 

moradores de rua, descortinando um plano de “higienização urbana” da sua gestão, às 

vésperas da visita da rainha Elizabeth II no ano de 1963. Deflagra-se aqui um 

revisionismo histórico, que encontra ressonância nos artigos aqui já citados de Arnaldo 

Jabor e Ali Kamel em meados dos anos 2000 e aos livros históricos relacionados à 

Lacerda11, buscando recuperar, diante da opinião pública, a importância da trajetória 

política do ex governador.  

        Em certo momento, Sandra Cavalcanti comenta que acredita existir um saldo 

positivo nas vidas das pessoas afetadas pelo processo de remoções (num outro momento 

da entrevista, ela diz refutar tal expressão). Consequentemente, a ex deputada relatou que 

continua recebendo convites para visitar moradias na Cidade Alta, Vila Esperança, Vila 

Kennedy e Cidade de Deus, sendo contemplada também com ingressos para formaturas 

de filhos e netos de moradores desses conjuntos habitacionais. Esse relato é seguido por 

uma fala de uma moradora da Cidade Alta, que a chama de mentirosa e rindo, diz que a 

“mataria” se a encontrasse em pessoa. Esta cena acaba por evidenciar duas narrativas 

sobre o processo sendo disputada: de um lado, Cavalcanti expressando uma tentativa de 

salvar o histórico do governo do qual participou e do outro, uma moradora afetada pelas 

                                                 
11 O biógrafo Mário Magalhães prepara a biografia de Carlos Lacerda para 2018: 

http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/livro-sobre-carlos-lacerda-vira-biografia-e-fica-para-

2018.html e o neto de Lacerda escreveu um painel memorialista sobre o seu avô e seus antepassados, em: 

LACERDA, Rodrigo. Carlos Lacerda: a república das abelhas. São Paulo: Companhia das Letras, 

2013.  

http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/livro-sobre-carlos-lacerda-vira-biografia-e-fica-para-2018.html
http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/livro-sobre-carlos-lacerda-vira-biografia-e-fica-para-2018.html
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remoções, cuja memória foi constantemente silenciada por quase cinquenta anos e tem a 

chance de desabafar, de forma jocosa, o que deseja para Cavalcanti. Por outro lado, a 

própria sequência de montagem da cena evidencia uma forma de se confrontar diante da 

fala de Cavalcanti, apresentando a recusa da fala da moradora diante da suposta 

proximidade da ex secretaria de Lacerda junto aos habitantes das comunidades12. 

      A criação do conjunto habitacional Cruzada São Sebastião, localizada no bairro do 

Leblon, é retratada como alento diante das remoções arbitrárias. Inaugurada em 1955, 

momento em que as primeiras remoções aconteceram nas Favelas do Pinto, Largo da 

Memória e Ilhas das Dragas, comunidades contíguas à área da Lagoa Rodrigo de Freitas, 

a Cruzada foi concebida pela Igreja Católica e mais especificamente a Fundação Leão 

XIII, como lugar de abrigo para os moradores dessas áreas favelizadas.  

       O idealizador da Cruzada São Sebastião, Dom Hélder Câmara é descrito 

recorrentemente como figura santa e que salvou parte dos moradores da favela de uma 

destinação distante13. Remoção” salienta principalmente o caráter confrontativo do Dom 

Hélder e seu grupo diante das ânsias governamentais e das classes altas habitantes do 

bairro do Leblon. Conforme entrevistas tanto de moradores quanto das figuras 

acadêmicas, as forças de poder nunca aceitaram completamente as presenças dos ex 

moradores de favela.  

       Com isso, a concepção do conjunto habitacional é vista como forma de mitigar a 

distância e o impacto de deslocamento dos habitantes das áreas vizinhas às favelas 

próximas à região da Lagoa Rodrigo de Freitas e consequentemente, aperfeiçoar as suas 

condições de vida. Tal fala é corroborado pelos testemunhos de moradores do próprio 

condomínio; Dona Arlete descreve o ambiente insalubre e sem esgoto da Ilha das Dragas, 

dessa forma a ida para a Cruzada representou uma grande melhoria na sua qualidade da 

vida. Para Manuel João Câmelo, que perdeu sua moradia no incêndio do Praia do Pinto, 

o acolhimento no conjunto habitacional foi crucial no seu momento de intensa perda e 

posterior recuperação da sua vida cotidiana normal.   

                                                 
12 As discórdias entre os realizadores de Remoção começaram antes mesmo da filmagem da sua 

entrevista, pois Sandra Cavalcanti disse à Quack não gostar do termo “remoção”, ver em: 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/historia-viva-dos-morros-do-rio-11253710. Acesso realizado em 01 

de junho de 2017.  
13 Os trabalhos de Marco Marques Pestana (2015) e Rafael Soares Gonçalves (2013) descrevem a 

fundação da Cruzada São Sebastião e o trabalho subsequente da Fundação Leão XIII como parte de uma 

estratégia da contenção da influência comunista sob as populações das favelas da cidade. Tal aspecto não 

é abordado em “Remoção”.  

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/historia-viva-dos-morros-do-rio-11253710
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      O processo de rememoração da memória da ocupação da Cruzada São Sebastião em 

“Remoção” é articulado por uma interpretação de benfeitoria de Dom Hélder, em nome 

da Igreja, com intuito de resgatar os moradores da favela de moradias distantes do seu 

lugar de origem. Nem todos foram salvos do rolo compressor das remoções, mas a 

“santidade confrontativa” do então arcebispo carioca protegeu um contingente de 

moradores de continuar exercendo seu direito à cidade na nobre área da zona sul.             

 

              Documentário de memória coletiva. 

       

      Em consonância com a proposta “imparcial” dos realizadores de “Remoção”, 

observa-se, para além do espaço de salvação representado pela Cruzada São Sebastião, 

alguns registros de moradores que realçam certos aspectos positivos do processo de 

remoção. Dentre destes, o morador da Cidade de Deus, Luiz Vilar, anteriormente 

removido da Cidade de Deus, se declarou como uma “testemunha da modernização da 

zona oeste”, sendo assim um espectador privilegiado das amplas mudanças ocorridas nos 

arredores da Barra da Tijuca e sub bairros de Jacarepaguá, vizinhanças imediatas do seu 

complexo de moradia. 

      Outro aspecto positivo salientado pelos moradores entrevistados é um certo 

sentimento de comunidade arquitetados nos seus novos complexos habitacionais. Essa 

ligação afetiva aumentou nas novas residências, em comparação com o cotidiano 

vivenciados nas favelas da zona sul. Dessa forma, moradores da Cidade de Deus, Padre 

Miguel e Vila Kennedy salientam a força dos seus laços diante das diversas dificuldades 

experimentadas como a falta de comércio, de equipamentos culturais, transporte público, 

iluminação pública, áreas urbanizadas, etc. 

     Mesmo diante de um fator possivelmente positivo de acontecimentos consequente às 

remoções, a narrativa fílmica se redireciona para as mazelas e injustiças criadas neste 

mesmo processo. A potência dessa película não reside nas imagens de arquivo nem os 

enquadramentos e tomadas pouco usuais de espaços esquecidos da cidade, mas nos 

testemunhos daqueles que elucidam suas experiências pessoais sobre as remoções. 

Diferentemente das estratégias popularizadas por Eduardo Coutinho a partir do início dos 

anos 1990, em que a entrevista se configurava como uma espécie de encontro, ou melhor, 

“uma escuta do outro” (FIGUEROA 2003: 3), os registros em “Remoções” compõem um 

painel de memória coletiva em que mais importante do que suas trajetórias individuais é 
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o trabalho de relatos que costuram uma narrativa antes esquecida e silenciada por mais 

de cinquenta anos.  

       Recorrentemente na película, observa-se, entre os moradores, testemunhos que 

possuem um tom de lamentação sobre o processo. Em certo momento, um grupo de 

moradoras se dizem arrependidas por não ter resistido às remoções ocorridas no antigo 

Parque Proletário da Gávea, área (antes) contígua à Pontifica Universidade Católica 

(PUC), principalmente por ter apoio à época da direção e reitoria da faculdade. Por outro 

lado, a queixa que parece circundar durante todo o decorrer da película apresenta-se 

acerca da distância infligida sobre os moradores em relação às suas antigas moradias. 

Revela-se, então, um aspecto central do processo da remoção: o projeto de higienização 

das áreas de favelas cerceia o direito à cidade da maioria de seus habitantes de baixa 

renda. São recorrentes os depoimentos que evidenciam esses acontecimentos: antes 

próximos dos seus locais de trabalho e estudos na zona sul da cidade, viam-se, naquele 

momento, diante da uma brusca mudança do cotidiano. O transporte público deficitário e 

precário obrigava os seus moradores enfrentarem uma Avenida Brasil então sem 

passarelas de acesso e principalmente, os longos trajetos de múltiplas horas perdidas e em 

muitas baldeações até o seu destino final.  

     Perante essa brutal realidade, observa-se recorrentes depoimentos de lamentações 

nostálgicas sobre suas antigas moradias. Salienta-se algumas vezes na película 

rememorações sobre como “era bom morar perto da Lagoa Rodrigo de Freitas” ou mesmo 

“perto do Humaitá”, ou “no Parque Proletário, perto da PUC e da Marquês de São Vicente 

(rua do bairro da Gávea)”. Num outro trecho do depoimento de Adetruzes de Souza, 

também conhecido como “Tio Souza”, este se recorda sobre uma reunião com assessores 

do governo Carlos Lacerda, em que esteve presente com outros moradores do Morro da 

Catacumba e favelas vizinhas. Nesse encontro, um morador da Praia do Pinto indagou a 

possibilidade do governo realocar os residentes das favelas em áreas vizinhas às favelas 

removidas. A resposta de um dos assessores é sintomática: “nenhum morador da favela 

tem condição financeira de pagar um imóvel na área da Região da Lagoa de Rodrigo de 

Freitas”. A partir de uma aliança entre as forças estatais e o capital imobiliário, vedou-se 

a possibilidade de realocação dos moradores em áreas próximas de suas residências 

originais, exceção feita à Cruzada São Sebastião, preferindo distanciá-los em espaços 

afastados de suas antigas habitações.       
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      Os mecanismos de lamentações dos moradores ganham ainda mais força com a 

rememoração de canções que descrevem a cruel situação de exclusão do usufruto cidade 

pelos removidos. Em certo momento da película, um grupo de moradores removidos da 

Praia do Pinto resgatam um samba que explicita justamente a transição deles para o 

Conjunto Habitacional da Cidade Alta. Mesmo com a inicial hesitação de uma membra, 

receosa por causa de uma possível antipatia da igreja que frequenta em relação à tal 

cantoria, estes decidem por entoar as seguintes letras. A rememoração, em formato de 

canção, revela um aspecto recorrente no documentário: a dificuldade de locomoção e 

fruição da cidade por estes: 

“Antigamente eu morava no Leblon,  

Para chegar no meu trabalho, 

Não pegava condução.  

Mas, hoje em dia, pego o Mauá – Caxias 

Salto na Praça Mauá,  

E pego um tal de Harmonia.  

Vou batendo na marmita, 

Alegremente a cantar, pensando no outro dia,  

Que tem que trabalhar.  

O trabalho não me cansa,  

O que me cansa é pensar, naquele maldito incêndio,  

Que destruiu o meu lar.  

Não tenho tempo para nada  

Não posso mais passear 

Dispensei a namorada 

 Só penso em trabalhar.  

Agora vejam vocês, aonde eu vim morar 

 Em Cordovil, pertinho do Irajá” 

                     

                    Conclusão 

      

        Em um dos apêndices da mais recente edição de “Cineastas e imagens do povo”, 

Jean Claude Bernardet descreveu a estratégia da entrevista nos documentários como um 

“cacoete”, repetindo uma estratégia preguiçosa, oriunda do jornalismo televisivo 

(BERNARDET 2003: 286). De certa forma, a estrutura de “Remoção” repete tal macete, 

calcando-se principalmente nas entrevistas, tendo captado, conforme salientou o release 

de Daniel Curi no site Cinemação, cerca de sessenta pessoas. Por outro lado, 

diferentemente dos documentários de busca e os de tese sociológica, o filme acabou, por 

construir, principalmente através das falas dos moradores removidos, um mosaico de 

rememorações, mobilizando uma memória coletiva antes silenciada de eventos chave 

sobre um momento histórico da cidade do Rio de Janeiro. 

     Esses fragmentos de memória esquecida e “subterrânea”, é “enquadrada” (POLLAK 

1989: 7) principalmente através dos testemunhos dos moradores, resgatam o desenrolar 
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de um processo turbulento e recorrente na história do espaço urbano do Rio de Janeiro. 

Outros filmes recentes como “Rio em chamas” (direção coletiva, 2014), “Carioca era um 

rio” (Simplício Neto, 2013), “Com a câmera na mão e máscara de gás na cara” (Fábio 

Allon de Santos, 2013), “O estopim” e “Olympia 2016” (ambos de Rodrigo Mac Niven, 

2014 e 2016, respectivamente) e “Domínio Público” (direção coletiva, 2014) abordam a 

disparidade socio espacial e as falências institucional em tempos de megaeventos. Ao 

revisitar um passado próximo da cidade, “Remoção” conecta-se com as questões 

contemporâneas abordadas por estes filmes, e mais especificamente em relação à 

“Domínio Público”, pois este apresenta como umas das suas temáticas principais, o 

processo de remoções ocorrida durante a prefeitura de Eduardo Paes.   

    Ao recuperar um acontecimento de cinquenta anos atrás e dar uma voz principal aos 

removidos, torna-se difícil concebê-lo como um “documentário imparcial” (se é que isso 

é possível). Não por acaso, um dos realizadores proferiu a seguinte fala em uma 

entrevista:   

                            “Trata-se de um filme que está em voga. Infelizmente a cidade do Rio de Janeiro não está 

se remodelando de novo, mas está de novo repetindo o processo de remoções compulsórias sem diálogo, 

da mesma maneira como fez há 40, 50 anos atrás. É um processo de dominação, e que você acaba 

percebendo que é de expulsão mesmo do pobre dos grandes centros urbanos”. (Brasil 247, op. cit). 

     Dessa forma, “Remoção” se situa, ladeado por esses filmes contemporâneos que 

disputam uma narrativa sobre o Rio de Janeiro, expondo e discutindo as discrepâncias e 

desigualdades sociais da cidade.  
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