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REMOÇÕES E MEIO AMBIENTE – O Ecologismo Insuficiente no 
Conflito Socioambiental do Horto 

 

Thiago Mendes Franco Castanho de Carvalho1 

 

Resumo 

O Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, é um bairro de classes 

média e alta, no qual um trecho conhecido como Horto, que abriga 

moradias de classes sociais mais baixas e antigas vi las operárias, 

centenas de famílias estão ameaçadas de remoção por conta de 

disputas fundiárias que vem ocorrendo há décadas. O Instituto de 

Pesquisas Jardim Botânico alega ter sofrido invasão de sua área, que 

serve para visitação e pesquisas sobre a f lora. A iminência de remoção 

junto com uma forte campanha dos noticiários provocam a construção 

de fronteiras simbólicas que estigmatizam o trecho em disputa no Horto 

como um território de invasores, favelados e desmatadores. Neste 

cenário, os moradores passaram a acionar e reivindicar uma identidade 

de defensores do meio ambiente, afirmando sua presença na região 

como um entrave para grandes projetos de alto impacto. Este art igo 

busca analisar as categorias simbólicas produzidas em um contexto de 

confl i to socioambiental urbano no qual não se contemplam possíveis 

soluções que busquem tanto a conservação da diversidade biológica 

quanto a diversidade cultural e melhorias sociais. 

Palavras-chave: cidade, gentrif icação, confl i tos, 

ambientalização, ambiental 
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Abstract 

The Jardim Botânico, in Rio de Janeiro, is an upper and 

middle classes neighborhood, in which a segment of i t known as Horto, 

that houses lower class residents and working class vi l lages, hundreds 

of famil ies are threatened of removal due to land disputes that have 

being ongoing for decades. The Botanical Garden Research Institute 

(Instituto de Pesquisas Jardim Botânico) claims that its area was 

invaded, which was meant to be used for tourism visitation and floral 

research. The famil ies immediacy removal and a strong media 

campaign creates symbolical borders that stigmatize said segment into 

a land of invaders, slum dwellers and deforesters. In this sett ing, the 

residents started to claim themselves as environmental defenders, 

assuring their presence in the region as an obstacle for high impact 

projects. This article seeks to analyse the symbolical categories 

created in a urban social-environment confl ict in which are not included 

possible solutions that try to conserve both the biological diversity and 

the cultural variety and social improvement. 

 

Key-words: city, gentrif ication, confl icts, environmentalization, 

enviromental 

 

INTRODUÇÃO 

Em maio de 2015 fui convidado para apresentar minha 

pesquisa sobre o Horto em uma aula do Curso de Extensão Ambiental 

do Instituto Moleque Mateiro, grupo que trabalha com Meio Ambiente 

de forma multidiscipl inar e que realiza aulas teóricas e práticas em 

tri lhas pelas matas do Rio de Janeiro. A aula em questão tratava sobre 

confl i tos socioambientais e é realizada há três anos no Jardim Botânico 

por conta da notoriedade do confl i to na região.  
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Trata-se de um bairro da zona sul do Rio de Janeiro, habitado 

por classes média-alta e alta, no qual casas de alto padrão vem sendo 

construídas em encostas verdes da Serra da Carioca e onde situam-se 

a sede administrativa e diversos imóveis da Rede Globo de Televisão. 

Em um trecho do bairro, o Horto, que abriga moradias de classes 

sociais mais baixas e antigas vi las operárias, centenas de famílias 

estão ameaçadas de remoção iminente por conta de disputas fundiárias 

que vem ocorrendo há décadas. Quem pleiteia a posse do local é o 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, que alega ter sofrido invasão 

de uma área que deveria ser acrescentada a seu território para 

pesquisas sobre a f lora ou para Área de Proteção Permanente (APP), o 

que seria incompatível com habitação humana. Conforme os anos 

passaram, ocorreu uma forte ambientalização do confl i to social do 

Horto, de modo que, hoje, as razões para a remoção passam 

necessariamente por uma discussão ambiental, enquanto antes era 

apenas um confl i to fundiário. 

Em 2013, uma decisão do Tribunal de Contas da União 

definiu, por f im, a área total do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro, admitindo que sua área total seria de 1,3 milhão de 

metros quadrados,  de modo que as moradias do Horto acabaram 

incluídas dentro dele, o que deu substância às alegações do instituto e 

condenou os moradores a serem removidos sem mais discussões. 

Durante a aula do Moleque Mateiro, foram feitos comentários 

sobre o confl i to do Horto dentro do contexto geral de confl i tos 

socioambientais. Alunos e professores demonstraram evidente 

solidariedade para com os moradores ameaçados de remoção, 

apontando, no entanto, a necessidade de correções e l imites para a 

expansão urbana, que deveriam ser observados tanto do lado do Horto 

quanto do lado das mansões do Alto Jardim Botânico. A possibil idade 

de crít ica à pobreza através de argumentos supostamente ambientais 

foi chamada pelos professores de racismo ambiental.  
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Também foi passada aos alunos a versão do Instituto Jardim 

Botânico do confl i to. Para tanto, eles apresentaram um documento 

chamado Relatório de Inspeção das Áreas de Proteção Permanente, de 

2011, disponibil izado pelo próprio instituto para a equipe e ao qual t ive 

acesso. O objetivo do relatório seria: 

 

 identif icar os riscos de enchentes e deslizamentos 

aos quais estão sujeitos moradores ocupantes de áreas 

internas do Jardim Botânico, além de trazer elementos 

relevantes, que podem ser considerados na tomada de 

decisão quanto aos encaminhamentos que serão dados para 

resolução dos confl i tos associados a essas ocupações (2011, 

p. 18).  

 

No documento é apresentada uma l ista das áreas de moradia 

do Horto que estariam situadas dentro do parque e aponta a 

irregularidade dessas construções como forte fator na degradação do 

patrimônio ambiental sob administração do instituto. Este teria a 

f inalidade de “promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas 

técnico-científ icas sobre os recursos florísticos do Brasil (...) bem como 

manter as coleções científ icas sob sua responsabil idade” (2011, p. 5). 

Outro trecho traz um com. pers. atribuído ao paisagista Roberto Burle 

Marx, nos anos 60, no qual defende que a uti l ização daquele espaço 

para habitação seria uma “violação das instituições culturais e da 

história” e que o Horto somado ao Jardim Botânico seriam “um todo 

indivisível” (Relatório do IJBRJ, 2011, p. 11).  

Um ponto crucial do documento é um mapa no qual está 

definida a área total do instituto no bairro circundante e a partir do qual 

se pode perceber duas contradições: 

1- No sentido de quem sobe a Pacheco Leão, todo o lado 

direito não é área de preservação nem pertence ao instituto. Isto 
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signif ica que não estão em áreas protegidas e não necessitam de 

manejo ou remoção os imóveis de alto padrão do Alto Jardim 

Botânico e as casas de vila operária em que houve regularização 

fundiária e que hoje já hospedam grande número de bares, 

resturantes e ateliês. 

 

2- Do lado esquerdo de quem sobe a mesma rua, estão a 

empresa SERPRO, a subestação da Light, a empresa Toalheiro 

Brasil e o Clube dos Macacos. Estão todos dentro da área do 

instituto. No entanto, não há nenhum processo de reintegração de 

posse ou ordem de despejo nesses casos. Por alguma razão, a 

remoção destes não foi pedida nem pela Associação de 

Moradores do Jardim Botânico nem pelo IPJB. Tais áreas teriam 

sido “cedidas oficialmente”  pelo Jardim Botânico (2011, p.11). 

 

 

F igura  1 :  Mapa do  Re la tó r io  de  Inspeção das  Áreas  de  Preservação 

Permanente  que most ra  a  de l im i tação do  Ins t i tu to .  

 

Além do mapa, o relatório conta com farto material fotográfico, 

que apresenta casas em más condições de construção que teriam sido 

erguidas inadequadamente, afetando curso de rios ou em barrancos 
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inseguros (f igura 2), com adendos textuais que explicitam como tais 

construções estão em desacordo com a legislação ambiental ou em 

áreas de risco.  

Evidentemente, as casas do Horto que estão sob ameaça de 

remoção constituem uma ocupação heterogênea, constituída por 

edif icações de diferentes épocas e condições materiais, instaladas em 

terrenos variados de um mesmo território. No entanto, uma caminhada 

pelas ruas da região demonstra inequivocamente que as imagens 

apresentadas no relatório não representam todas as construções 

ameaçadas de remoção e nem mesmo a maioria delas. Ao contrário, 

tratar-se-iam de exceções na ocupação urbana do Horto. Muitos 

trechos residenciais da localidade apresentam algum planejamento e 

regularidade, como se pode observar nas fotos aéreas oriundas do 

mesmo relatório do IPJB (f igura 3). A constância no tamanho das casas 

e no espaço entra elas, além do traçado regular das ruas podem 

sugerir a influência das vilas operárias do passado nas construções. De 

fato, um número considerável de casas que podem vir a ter seus 

moradores expulsos eram moradias feitas por e para funcionários do 

parque Jardim Botânico, em uma época em que mantê-los próximos ao 

local de trabalho era úti l  devido ao relativo isolamento da região em 

relação às demais áreas da cidade. 

Portanto, as fotos que i lustram o material não fazem jus à 

totalidade das habitações ameaçadas de expulsão do Horto e parecem 

ter sido escolhidas com o objetivo específico de comprovar uma 

hipótese já estabelecida como confirmada.  
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F igura  2 :  Const ruções no  Hor to ,  apontadas no  re la tó r io  como pre jud ic ia is  ao  ambien te  e  

em área  de  r isco .  

 

F igura  3 :  V is ta  aérea  de  reg ião  do  Hor to  demonst ra  ruas  com t raçados regu la res ,  casas  

d ispos tas  ordenadamente  e  densa vegetação c i rcundante  (Fonte :   Re la tó r io  de  Inspeção 

de  Áreas  de  Preservação permanente /  Áreas  de  R isco  no  Jard im Botân ico  do  R io  de  

Jane i ro .  p .  31)  

 

Mesmo as fotos e arte gráfica da capa do documento são uma 

demonstração bastante explícita de um ideário de incompatibi l idade 

entre habitações humanas pobres e natureza. Duas fotos separadas 

pelo título da publicação mostram em oposição uma casa 

inequivocamente de moradia de baixa renda e uma exuberante 

paisagem das palmeiras imperiais do parque Jardim Botânico (f igura 4). 

Causa estranheza, sobretudo, que a casa escolhida seja precisamente 
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uma de construção mais precária que a maioria das casas ameaçadas 

de remoção no Horto e que esteja à beira de uma espécie de penhasco, 

o que poderia sugerir que está em área de risco. A escolha daquela 

casa específica pode potencialmente induzir o leitor a encaixar as 

moradias do Horto na categoria abstrata de “favela”, absorvendo o 

estigma que se associa a esta, de ser uma área de precariedade e 

risco, devendo, portanto, ser alvo de algum tipo de intervenção.  

A estranheza se mantem na outra foto, a que representa o 

oposto da imagem da casa, e que parece representar a natureza em 

contraste com a degradação. Não se trata de uma fotografia de um 

trecho de floresta ou de pesquisa ambiental, mas da aleia principal do 

parque, onde a mata atlântica de outrora deu lugar a um traçado 

reti l íneo e planejado ladeado pelas palmeiras-imperiais. Trata-se de 

uma espécie oriunda das Anti lhas que foi associada ao império colonial 

português e que, em uma abordagem arquitetônica, faz o papel de 

colunas jônicas, típicas das construções de caráter imperial2. A escolha 

da foto denota, portanto, a opção de apresentar o Jardim Botânico não 

como área de pesquisa ou de proteção ambiental, mas como uma 

espécie de monumento, de patrimônio histórico e turístico do Rio de 

Janeiro, que se opõe à irregularidade errática e ameaçadora das 

favelas. 

                                                
2 Não é  à  toa  que  as  pa lmeiras  imper ia is  se jam ícones  do  parque  que  fo i  o  

ja rd im de  ac l imatação  cr iado  por  ordem do própr io  pr ínc ipe -regente  Dom João  VI .  A  
pr imeira  muda fo i  p lan tada  no  parque  pe lo  própr io  Dom João  e  a  presença  de  ta is  
pa lmeiras  em determinada  propr iedade  era  d i re tamente  assoc iada  à  rea leza  e  aos  a l tos  
membros  do  governo .  
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F igura  4 :  Capa do  re la tó r io  do  Ins t i tu to  de  Pesqu isas  do  Jard im Botân ico  do  R io  de  

Jane i ro ,  most rado pe la  equ ipe  do  Ins t i tu to  Mo leque Mate i ro  aos  a lunos .   

 

Concretamente, a contradição apresentada pela capa se dá 

entre o Rio de Janeiro dos patrimônios instituídos e o das ocupações 

irregulares. Revela também visões estereotipadas sobre natureza e 

sobre moradias pobres, apresentando uma quase necessária 

incompatibi l idade entre pobreza, vista como causa e não como 

consequência de irregularidades e desordem, e de natureza, vista como 

necessariamente restrit iva à habitação de grupos humanos, muito 

embora diversas sociedades pré-capital istas tenham demonstrado 

justamente o oposto. 

Tal concepção que separa habitação humana e natureza é 

comum em estratégias de certo t ipo específico de ambientalismo, que 

não propõe formas de tornar a vida humana mais adaptada às 

necessidades de preservação ambiental e não aponta o modelo de 

produção e consumo como causa da devastação, mas defende a 

criação de áreas protegidas que deveriam ser essencialmente 
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inabitadas por humanos. Trata-se de uma ideia que apresenta 

humanidade e natureza basicamente como antagônicas. Segundo 

Diegues (2008), esse tipo de ambientalismo é conhecido como 

preservacionista, sendo influenciado pelas grandes organizações 

conservacionistas de países centrais desenvolvidos e, portanto, pouco 

afeito às realidades de problemas de regiões subdesenvolvidas. A esse 

modelo se oporia um ecologismo social, que engloba as crít icas sociais 

e as aspirações de grupos camponeses, indígenas, de pescadores 

artesanais etc, pois acredita que os problemas ambientais se dão, 

também, em grande parte por causa do sistema produtivo e econômico. 

Conforme afirma o autor, os confl i tos entre os dois t ipos de ecologismo 

se dariam graças a: 

Enfoques distintos sobre a crise ambiental e 

suas soluções nos países do Terceiro Mundo. Enquanto o 

ecologismo preservacionista tem tendência a separar os 

aspectos sociais e ambientais, baseando sua estratégia 

na criação de parques sem gente, no controle 

demográfico, etc, o ecologismo social afirma as 

interl igações entre o meio ambiente e os problemas 

sociais (desemprego, migração, expansão do capital e 

ameaça aos modos de vida de comunidades tradicionais, 

indígenas, etc) e os ambientes, propondo estratégias de 

envolvimento das comunidades locais rurais e urbanas na 

solução dos problemas sócio-ambientais (DIEGUES, 

2008, p. 159) 

 

Em confl i tos socioambientais ao redor do mundo, o modelo 

preservacionista, que se queda ali jado de crít ica social,  parece ser 

mais f lexível quando a ocupação humana em questão pertence às 

classes altas ou a algum setor estratégico da economia nacional, 

enquanto parece enri jecer quando se trata de populações pobres, 

camponeses e povos indígenas. Em um estudo sobre remoção de 
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moradias para criação de áreas de conservação, Brockington e Goe 

(2008) apontam que: 

 

Proporcionar mais espaço para a natureza exige, 

muitas vezes, l imitações à vida e atividades das pessoas 

(...) Os protestos [contra essas l imitações] são mais 

ouvidos quando afetam os mais ricos e poderosos que 

não podem se tornar mais ricos e poderosos como 

resultado das restrições causadas pela conservação da 

natureza (BROCKINGTON; GOE, 2008, p. 128) 

 

Por conta disso, a tentativa de resolução de problemas 

ambientais sem observar questões socioculturais vem frequentemente 

acarretando na expulsão de populações pobres de suas terras. Goe e 

Brockington afirmam que as reações dessas populações às remoções 

se dão por razões ainda mais profundas que apenas a perda do 

território geográfico. 

 

Além da perda material e de seu modo de vida 

ou moradias, os que protestam [contra a remoção por 

razões conservacionistas] estão lutando pela perda 

simbólica da paisagem – sua remoção da história, da 

memória e da representação social. Outros grupos estão 

protestando pela perda de poder sobre seu meio 

ambiente, contra a interferência da legislação 

conservacionista em suas vidas em modalidades sobre as 

quais t inham pouco controle. Também estavam 

protestando contra a interferência de sistemas distintivos 

de valor sobre a economia local, a mercanti l ização da 

vida selvagem e da natureza em bens que os turistas 
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podem comprar, mas não as comunidades locais 

(BROCKINGTON; GOE, 2008, p. 127) 

 

O trabalho desses autores sugere que muitas dessas 

remoções forçadas em nome do conservacionismo podem esconder 

questões do cenário polít ico, tanto para incrementar a receita oriunda 

do turismo, quanto para “apagar da memória os antigos usos das terras 

pelos moradores” (BROCKINGTON; GOE, 2008, p. 141 e 147). Eles 

ainda apontam que a remoção de pessoas para f ins conservacionistas 

foi um fracasso tanto ambiental quanto social, pois, apesar de terem 

sido criadas no mundo todo áreas de conservação que somam o 

tamanho do continente africano, a biodiversidade global continua 

declinando (BROCKINGTON; GOE, 2008, p. 124). 

 

Muitos conservacionistas estão começando a 

entender o quanto a maioria das áreas que procuraram 

proteger são ricas em biodiversidade precisamente 

porque os povos que estavam vivendo lá compreendiam o 

valor e os mecanismos da diversidade biológica (...) 

Outros [conservacionistas] aprenderam pela experiência 

que os parques nacionais e as áreas protegidas cercadas 

por pessoas irr i tadas, com fome, vistas como ‘inimigas da 

conservação’, estão sujeitos ao fracasso 

(BROCKINGTON; GOE, 2008, p. 123 e 124) 

 

Essa últ ima afirmação pode ser especialmente verdade no 

caso do Horto, onde pude ouvir muitas afirmações de raiva e de 

ressentimentos com relação ao IPJB.  

Por essas razões apontadas, esses autores defendem  

“modelos conservacionistas posit ivos que funcionam em uma 
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perspectiva de conservação sensível á cultura”, na qual legislações 

protejam o direito à terra de modo a promover que grupos ambientais 

passem a colaborar com as comunidades nativas, protegendo os 

habitats e também a cultura e a vida humana (BROCKINGTON; GOE, 

2008, p. 121).  

 

Ambientalização do conflito e produção de localidade 
 

Alguns moradores do Horto com quem falei demonstraram 

preocupação com a chance de serem vistos como destruidores da 

floresta e invasores de área verde. Diante disso, cria-se um constante 

acionamento de uma identidade preservacionista no Horto, associando-

o à defesa da natureza em reação às crít icas que recebem do Jardim 

Botânico e de setores da mídia, lembrando e ressignif icando o fato de 

os moradores terem impedido obras de grande impacto ambiental que 

foram projetadas para o local3. Esse tipo de visão pode ser notado no 

relato de Laura Paiva, que vê o Horto como “uma comunidade que vive 

em perfeita harmonia com o meio-ambiente à sua volta, e ajuda a 

preservá-lo” (F. L. J., 2012, pg 62). Dentro da narrativa dela, no Horto 

“ninguém mata nada. Até as cobras a gente leva e solta no mato (...) 

Todo mundo aqui tem o maior cuidados com os bichos – macacos, 

esquilos, gambás, tucanos, garças, passarinhos, cobras, o escambau – 

e ninguém maltrata nem mata” (F. L. J., 2012, pg 41 e 48). 

A ideia de um “Horto Verde” aparece também em artes 

gráficas de resistência. Na entrada do número 1235 da Pacheco Leão, 

por onde se chega à maior parte das casas ameaçadas de remoção, um 

grafitt i exibe uma figura humana feita de folhas, com a inscrição “Horto 

vive”. Esse grafitt i possui um forte conteúdo simbólico, pois poderia 

indicar uma espécie de simbiose entre humanidade e natureza, a 

                                                
3 Nos  anos  60 ,  foram ten tados  dois  pro je tos  de  remoção para  rea l ização  de  

grandes  empreendimentos  de  grande  impacto  ambienta l .  Um era  para  a  cons t rução  de  um 
cemitér io  e  ou t ro  para  ed i f íc ios  de  conjunto  habi tac ional .  Ambos  não  foram rea l izados .  
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antítese do preservacionismo que ignora questões sociais, conforme 

apontado por Diegues (2008). 

 

 

F igura 5:  O graf i t t i  e  seus autores,  os moradores Leandro Leal  e  Cels ius Leal .  

Foto:  P2L Produções Dig i ta is .  

 

Porém, a maior crít ica que ouvi de diversos moradores e dos 

sujeitos locais analisados foi o fato de que a preocupação ambiental 

que pretende remover centenas de famílias esconderia, na verdade, 

intenções puramente classistas. Crít ica essa que se encaixaria 

perfeitamente na tese de que os setores dominantes da sociedade, 

“causadores principais da degradação ambiental” , ao se apropriarem da 

crít ica ambientalista, “procuram usá-la a seu favor” (LOPES, 2006, p. 

32). Dentro dessa ótica, o argumento ambiental pela remoção 

corresponderia, para os tempos de hoje, aos argumentos sanitaristas 

de séculos anteriores, quando sobrados eram demolidos e famílias 

despejadas em nome da saúde pública. Em ambos os casos, tratam-se 

de problemas reais que necessitariam de soluções sistêmicas, mas que 

acabam submetidos a uma lógica simplista de condenação da pobreza. 

Após conversar sobre a questão ambiental do Horto com a 

moradora Nélia Vasconcelos, ela me enviou, por inciativa própria, 

muitos documentos registrando a expansão das construções no Alto 



15 
 

Jardim Botânico, área ocupada por mansões e moradias de classes 

altas. Em especial, ela crit icava a construção de uma casa do deputado 

Índio da Costa (do Partido Social Democrático), cuja placa da obra 

indica se tratar de área de 1867,31m² (f igura 8). Outras crít icas dos 

moradores do Horto à construção de mansões apareceram em página 

do Facebook contrária às remoções. Em uma postagem, o 

administrador da página comentou: “Esses que são os verdadeiros 

invasores e destruidores!” (f igura 10), demarcando uma inequívoca 

fronteira simbólica entre o Horto e o Alto Jardim Botânico, espaço 

ocupado pela elite. 

 Em conversas informais, entrevistas e em publicações 

virtuais, a mobil ização contra as remoções constantemente menciona a 

existência de falta de rigor ambiental para com as construções de alta 

classe em contraste com o trato recebido pelo Horto. De fato, houve 

nos últ imos anos novas construções de casas de alto padrão em áreas 

verdes nas imediações da Rua Sara Vilela, apesar do trecho final da 

rua contar com placa oficial do Parque Nacional da Floresta da Tijuca e 

ser local do começo da tri lha que leva à Cachoeira dos Primatas. São 

casas de muros altos e de muitos pavimentos, que abrigam moradores 

cujo consumo de bens e de recursos naturais é certamente muito 

grande e muito impactante no meio ambiente. 

Algumas casas de alto padrão nas cercanias do Horto 

receberam aval para serem construídas mediante compensação 

ambiental, que seria o pagamento de determinada quantia para 

reflorestamento de uma área equivalente àquela que foi desmatada. A 

eficácia deste modelo é duvidosa, visto que os ecossistemas não são 

equacionados matematicamente, de modo que replantar o mesmo 

número de árvores em outro lugar não substitui os efeitos e a 

importância que a cobertura vegetal produzia no local anterior. Além 

disso, a retirada de vegetação e construção de casa em determinando 

local pode afetar um ambiente de maneira variável, sendo quase 

impossível de calcular tais impactos de modo a traçar uma 

compensação realista. 



16 
 

 

 

F igura  6 :  Car taz  de  pro tes to  sobre  muro  de  casa na  Rua Pacheco Leão (acervo  pessoa l  do  

au tor )  

 

Um caso emblemático onde houve esse tipo de polít ica é o 

condomínio Canto e Mello, onde moram membros de famílias 

tradicionais da elite brasileira, como os Moreira Salles e a própria 

família Canto e Mello. Situado no bairro da Gávea, no topo da encosta 

que chega ao Morro das Margaridas e desce até o Horto, o condomínio 

foi condenado na justiça por sua construção ser considerada i legal, já 

que o mesmo estava situado dentro de área de preservação ambiental. 

Neste caso, no entanto, a hipótese de remoção foi descartada por ter 

sido considerada de “extremo radicalismo” pelo desembargador 

Maurício Caldas Lopes. Ficou decidido, portanto, que os moradores 

deveriam pagar uma indenização por dano à coletividade e o custeio de 

um projeto de reflorestamento4. Tal decisão da justiça não está em 

acordo com o que propõe o relatório do IPJB, que aponta que nos 

casos de áreas consideradas inaptas para ocupações humanas, em que 

                                                
4 A  dec isão  da  jus t iça  fo i  matér ia  do  jorna l  O Globo 

(h t tp : / /og lobo.g lobo .com/r io /casas-nao-sa i rao-de-area- f lores ta l -da-gavea-4899094) .  
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a vegetação foi indevidamente retirada, deve-se manter a vegetação 

nativa preservada ou promover a sua recuperação (2011, p. 9). 

 

 

F igura  7 :  Ter reno de  f lo res ta  sendo vend ido  no  a l to  do  ba i r ro ,  na  Rua Sara  V i le la ,  onde 

surgem mansões em áreas  an tes  cober tas  pe la  mata  ( fo to  env iada a  m im por  Fe l ipe  

Far ias ,  morador  do  Jard im Botân ico ,  em passe io  para  i r  à  Cachoe i ra  dos  Pr imatas)  

 

F igura 8:  Casa de a l to  padrão em construção no Al to  Jd.  Botân ico.  (Foto env iada a 

mim por  Nél ia  Vasconcelos,  moradora do Horto)  
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F igura 9:  Documento da prefe i tura autor izando a remoção de vegetação para 

construção da casa do deputado Índ io  da Costa (Foto env iada a mim por  Nél ia  

Vasconcelos,  moradora do Horto)  

 

Em conversa informal, a moradora Cristiane do Nascimento, 

que atua no Museu do Horto e na Associação de Moradores do Horto 

(AMAHOR), contou que a casa de sua tia, no trecho conhecido como 

Vila das Margaridas, foi parcialmente destruída graças ao desabamento 

de parte de uma casa de alto padrão do Condomínio Canto e Mello, 

durante uma forte chuva. Segundo ela, quando sua família foi até o 

condomínio tentar conversar para resolver a situação dos danos 

causados à residência de sua tia, teriam sido recebidos com 

hosti l idade. “Eles soltaram os cachorros. Literalmente” (com. pers., 

2015). O relatório do IPJB apresenta outra versão, na qual não há 

menção à casa do condomínio, explicando que o vale onde se situa o 

Grotão estaria sujeito a deslizamentos devido a suas características 

naturais e, por isso, a casa foi parcialmente destruída ao sofrer com 

uma forte enxurrada (2011, p. 21).  

Outro morador, Milcyr Santos, afirmou que a questão 

ambiental do Horto é resumida da seguinte forma: “r ico pode, mas 



19 
 

pobre não” (com. pers., 2015). Diz já ter ouvido falar de casa “de rico” 

construída com “alvará mentiroso, ignorando a existência de mata 

nativa no terreno” (2015). Durante uma caminhada pelo Horto, ele 

também se mostrava bastante inquieto com a possibil idade de os 

moradores levarem a fama de desmatadores. Insatisfeito com as 

acusações, ele apontava alguma das árvores da mata que margeiam o 

Grotão, dizendo seu nome científ ico, parecendo se orgulhar de 

demonstrar conhecimento sobre a temática ambiental por ser biólogo 

de formação e trabalhar com venda de plantas para paisagismo. Para 

ele, quem foi responsável por grande degradação ambiental foi a 

empresa Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), que, 

embora localizada próxima ao trecho onde ele vive, não está ameaçada 

de remoção, como já apontado. Ele disse que os moradores não 

conseguiram impedir a vinda do SERPRO, mas fez questão de lembrar 

que já haviam barrado obras de grande impacto naquela mesma época. 

Neste com. pers. percebe-se novamente a ressignif icação que os 

sujeitos locais fazem das moradias do Horto como sendo uma 

localidade úti l  à preservação da natureza, tendo possuído a função de 

repelir grandes construções e projetos que teriam devastado as matas 

locais. 
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F igura  10 :  Em rede soc ia l  d ig i ta l ,  moradores  denunc iam espontaneamente  as  

cons t ruções de  mansões f lo res ta  adent ro .  O adendo fe i to  no  comentár io ,  na  par te  in fe r io r  

da  f igura ,  a f i rma:  “Esses  são os  verdade i ros  invasores  e  des t ru idores ! ! ! ”  

 

 Milcyr fez questão de mostrar supostas irregularidades nos 

depósitos de l ixo orgânico do Jardim Botânico, instalados em terrenos 

contíguos às casas da Estrada do Grotão. Sua explicação deixa 

entender que aquelas instalações são um tipo de colonização do 

espaço do Horto, uma expansão do instituto para justif icar a posse de 

um terreno que não era área do parque – “para dar a impressão de que 
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é deles” (com. pers., 2015). Ele conta que o l ixo, com muitas folhas 

secas, já pegou fogo várias vezes. “Se bater um vento, espalha pra 

f loresta e o fogo se alastra. Vão dizer que fomos nós que fizemos” . 

Após a série de acusações, ele concluiu: “eu amo o Jardim Botânico, 

mas odeio a incompetência deles” (com. pers., 2015). 

 Os depoimentos e acusações desses e outros sujeitos locais 

demonstram que o Horto muitas vezes se produz como localidade em 

forte oposição às acusações e crít icas que tentam justif icar a remoção 

de seus moradores, conforme o modelo proposto por Appadurai (2005). 

Este autor aponta que toda produção de uma vizinhança é histórica e 

contextualizada, em oposição a algo (APPADURAI, 2005, pp. 182-183). 

Sendo assim, os sujeitos locais tendem a ressignif icar suas 

experiências e, baseados no contexto de ambientalização do confl i to, 

novas percepções de caráter ambientalista começam a ganhar força na 

construção de identidades locais. 

 

Considerações finais 
 

 O acionamento de questões ambientais no confl i to social do 

Horto parece ser um caso exemplar do que José Sérgio Leite Lopes 

(2004) chamou de ambientalização de confl i tos sociais. Desse modo, 

essa temática atualiza as questões sociais e fundiárias pré-existentes 

dentro do contexto das preocupações contemporâneas e influencia as 

categorias simbólicas uti l izadas.  

A iminência de remoção junto com uma forte campanha dos 

noticiários provoca a construção de uma estigmatização do Horto como 

um local de invasores e desmatadores. Na defesa da própria 

permanência, os sujeitos locais passaram a acionar e reivindicar para 

si uma identidade de defesa do meio ambiente frente à grandes 

projetos, afirmando sua presença como um fator impedit ivo para a 
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realização de obras e atividades que impactassem o meio ambiente da 

região. 

 Como exposto ao longo desse artigo, a ambientalização do 

confl i to do Horto vem ocorrendo de maneira ineficaz em resolver o 

confl i to social local e em proteger as matas vizinhas, que não estão a 

salvo do avanço de empreendimentos imobil iários. Trata-se, portanto, 

de um ecologismo insuficiente, pois não somente é desigual no 

tratamento a classes sociais diferentes, como é pouco afeito a l idar 

com o fato de que a melhor manutenção dos recursos naturais e da 

diversidade biológica é tanto mais possível conforme as habitações e o 

modo de vida humano se tornam menos predatórios. A criação de mais 

áreas protegidas e totalmente desabitadas por populações humanas 

funciona muito l imitadamente se não há discussão a respeito do 

impacto ambiental da desigualdade social e da extração predatória de 

matérias primas para sustentar uma sociedade cuja economia é 

baseada no consumo. 

 Ao aventar a expulsão das centenas de famílias do Horto, o 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico pode perder a oportunidade de 

desenvolver uma pesquisa ambiental de importância fundamental na 

região, sobre criação e incremento de habitações humanas 

sustentáveis, podendo buscar integrar as casas ao ecossistema 

circundante, em colaboração com os moradores, no desenvolvimento 

de projetos de redução de impacto ambiental, cujas práticas pudessem 

ser exportáveis para outras regiões em situação semelhante. Os 

resultados desse tipo de projeto poderiam ser de grande uti l idade em 

um mundo que está no l imite do consumo de recursos naturais, assim 

como um forte reconhecimento do valor do uso social da terra em uma 

cidade convulsionada pela realização de tantas remoções que visaram 

atender a grandes eventos esportivos e ao mercado imobil iário. 

 O caso do Horto é um exemplo de como problemas 

socioambientais deveriam ser trabalhados buscando tanto a 
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conservação da diversidade biológica quanto da diversidade cultural 

conjugada com melhorias sociais. 
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