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A favela, nunca foi reduto de marginal 

Ela só tem gente humilde Marginalizada 

E essa verdade não sai no jornal 

A favela é, um problema social 

A favela é, um problema social 

Sim, mas eu sou favela 

Posso falar de cadeira 

Minha gente é trabalhadeira 

Nunca teve assistência social 

Ela só vive lá 

Porque para o pobre, não tem outro jeito 

Apenas só tem o direito 

A salário de fome e uma vida normal. 

(Bezerra da Silva) 
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RESUMO 

 

  Falar sobre a cultura proveniente dos espaços periféricos bem como da criação de 

projetos culturais nas favelas e morros da cidade do Rio de Janeiro como uma forma de 

viabilizar oportunidades aos seus moradores para demonstrarem seus talentos, e como 

eles enxergam o espaço onde vivem, foi necessário buscar através de conceitos teóricos 

de pesquisadores e estudiosos do assunto. Para tanto, foi fundamental pesquisar sobre a 

origem dos meios de produção na sociedade capitalista e o surgimento das classes 

sociais, para compreender o desenvolvimento das favelas cariocas. Este estudo procurou 

analisar as formas usadas por projetos culturais voltados aos moradores desses 

territórios para superar estigmas criados nas favelas da cidade. Com isso, pretende-se 

revelar como esses projetos culturais, podem ser de suma importância para os talentos 

existentes e ocultos nessas comunidades. Essas manifestações culturais são permeadas 

por traços de negação, mas também de aceitação da cultura dominante. 
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ABSTRACT 

 

Talking about the culture coming from the peripheral spaces as well as the creation of 

cultural projects in the favelas and hills of the city of Rio de Janeiro as a way of 

providing opportunities to its inhabitants to demonstrate their talents, and how they see 

the space where they live, was necessary search through theoretical concepts of 

researchers and scholars of the subject. In order to do so, it was fundamental to 

investigate the origin of the means of production in capitalist society and the emergence 

of social classes in order to understand the development of the favelas in Rio. This 

study sought to analyze the forms used by cultural projects aimed at the inhabitants of 

these territories to overcome stigmas created in the favelas of the city. With this, it is 

intended to reveal how these cultural projects can be of great importance for the talents 

existing and hidden in these communities. These cultural manifestations are permeated 

by traces of denial, but also of acceptance of the dominant culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho de pesquisa apresentado é o resultado das indagações que surgiram 

ao longo da vivência em algumas comunidades do estado do Rio de Janeiro. Várias 

inquietações surgiram ao longo dos anos: o motivo pelo qual todos os anos, no verão, 

havia o corte no abastecimento de água, obrigando os moradores, na grande maioria 

formada por mulheres e crianças a caminharem quilômetros para ter acesso a uma bica 

de uso coletivo. Numerosas famílias se dividiam em cubículos sem infraestrutura e sem 

condições mínimas de subsistência. Além disso, via-se crianças subnutridas, sem 

atendimento médico ou odontológico que mal trocavam a dentição já perdiam seus 

dentes permanentes.  

Por outro lado, nas ruas que viabilizavam o acesso à comunidade, era possível 

observar uma relativa oferta dos serviços sociais essenciais: como a garantia da 

mobilidade urbana oferecida pelos transportes coletivos, que nem sempre eram 

qualificados e a existência de poucos postos de saúde, entre outros serviços que 

atenuavam a disparidade espacial e social.  

A partir da minha inserção na universidade, a aproximação com a teoria 

marxista, a participação em diversos debates sobre conflitos de classes e o conceito de 

mais-valia, essas diferenças passam a fazer sentido: era a questão urbana que havia 

vivenciado.   

O desafio para abordar o tema surgiu através da aproximação com diversos 

projetos culturais voltados para os jovens moradores das comunidades, entre eles o 

projeto Favelagrafia. Com o Título: “Um novo olhar sobre as favelas cariocas”. Nesse 

projeto, as imagens são capturadas por uma câmera de celular, retratando o cotidiano 

das favelas e evidenciando suas formas, cores e seus moradores.  

A formação histórica e espacial das favelas no Brasil vai além do estigma 

criminalizador dos seus moradores. A favela é um espaço de criatividade e 

desenvolvimento cultural, ocorrendo à convivência de algumas manifestações artísticas 

e/ou esportivas na rotina da comunidade. 

 É necessário que as classes populares desenvolvam uma crítica social, de seres 

autônomos capazes de expressar e ter domínio sobre as diversas questões da sociedade; 

que possam inovar a cultura popular, combatendo uma influência negativa, pessimista e 

pré-determinada pela classe dominante. Para que haja tal movimento, é necessário que 

ocorra uma sistematização da cultura popular, com o propósito de recuperar os antigos 

costumes. Evidenciando assim a cultura do povo para o reconhecimento e 

transformação desses espaços.  

As favelas no Brasil e sua representatividade no espaço urbano se caracterizam 

como um espaço de disputa. Definir esse território, assim como categorizar seus 

moradores, permitem questionamentos sobre a interação das relações sociais entre os 
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moradores das favelas e de outros espaços. As favelas são ocupadas pela classe 

trabalhadora que vive à margem da sociedade e que resistem à falta de políticas públicas 

voltadas para atender as necessidades de uma população com deveres estabelecidos e 

direitos negados.  

Muitos jovens que ocupam esses espaços são dotados de habilidades específicas 

e não ingressam nos programas e projetos que são oferecidos às comunidades. Esses 

projetos pretendem atender a um público-alvo de adolescentes carentes. Entretanto, 

assumem um formato com critérios cada vez mais seletivos e focalizados, 

impulsionando os jovens a buscarem formas de expor suas habilidades de maneira 

autônoma, evidenciando uma tentativa de usar o talento como uma forma de 

subsistência.  

 Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é desmistificar a favela como um 

território proibido, palco do crime organizado, cenário de conflitos e tensões; 

especificamente, visamos identificar como os jovens se destacam através da arte. Além 

disso, apresentar as dificuldades encontradas no cotidiano dos jovens moradores das 

favelas da cidade do Rio de Janeiro, bem como as dificuldades encontradas no acesso às 

oportunidades, o preconceito social e de que forma conquistam os espaços e visibilidade 

da cultura que promovem. Analisando de que forma a implementação desses projetos 

possibilitam uma nova perspectiva de vida, dando autonomia a essa juventude no 

combate pela cidadania. 

Para tal, com o propósito de fundamentar a hipótese, realizamos uma pesquisa 

de forma qualitativa, buscando um estudo bibliográfico utilizando: livros, artigos, sítios 

específicos da rede, teses e dissertações acadêmicas, recorrendo aos autores que 

debatam essa temática com o intuito de embasar os argumentos apresentados. 

A partir dessa perspectiva que analisaremos os movimentos culturais originários 

das comunidades situadas na cidade do Rio de Janeiro. Dessa forma, a hipótese 

principal dessa pesquisa é que a favela deve ser compreendida como um potencial de 

manifestação de grandes talentos artísticos da sua juventude, que oportunamente 

fomentam seu próprio sustento e mudam suas histórias, contrariando o senso comum 

que define a favela como um lugar violento composto por criminosos, malandros e 

vagabundos.  

No primeiro capítulo, partiremos da premissa que para entendermos a sociedade, 

precisamos analisar minimamente sua organização econômica, pois, a mesma exerce 

total influência em seu funcionamento político administrativo bem como a emergência 

da “questão social”. 

Nesse contexto, no segundo capítulo buscaremos realizar um resgate do processo 

histórico a partir do século XIX, onde ocorre a emergência desses espaços inicialmente 

na área central da cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, compreender a crise 

habitacional, destacando a favela como uma área produtora de conflitos e objeto de 

exclusão da atuação governamental, trazendo para o cenário social a disparidade, a 
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exclusão e a segregação de direitos da classe mais empobrecida, dando início a uma 

relação conflituosa na disputa pelo espaço e a luta pelo direito à cidade.   

 No terceiro capítulo, analisaremos as manifestações da cultura popular 

proveniente dos espaços favelados da cidade do Rio de Janeiro, estabeleceremos um 

estudo dos modelos e composição das expressões culturais provenientes desses 

territórios. Compreendendo que a hegemonia está totalmente integrada a um controle 

realizado pelo Estado. Realizaremos uma síntese sobre a manifestação cultural 

proveniente destes espaços, sua contra hegemonia, mencionando suas origens e seus 

fundamentais sujeitos. 
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CAPÍTULO I: CAPITALISMO E QUESTÃO SOCIAL 

1 O Modo de Produção Capitalista e o Desenvolvimento da “questão social” 

 

O século XV foi marcado pela expansão do colonialismo que contribuiu para o 

desenvolvimento do capitalismo, contrastando o sistema feudal vigente naquele 

momento. Na sociedade capitalista a característica principal é a divisão de classes; a 

burguesia e o proletariado. A classe que detém os meios de produção e a classe que 

vende a sua força de trabalho. Como ressalta Marx e Engels: 

 

“A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade 

feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não fez mais do que 

estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas formas 

de luta em lugar das que existiram no passado.” (Marx e Engels, 1848, 

p.40) 

 

O fortalecimento do modo de produção capitalista perdurou por longos anos. O 

desenvolvimento e o avanço da classe detentora do poder contou com ações de natureza 

econômica e política, tais ações colaboraram aos poucos com a finalidade de viabilizar 

meios para o seu progresso e hegemonia político econômica. 

Denomina-se “acumulação primitiva do capital” uma série de práticas que 

criaram o cenário inicial para a criação da classe proletária que, posteriormente, 

serviriam as indústrias. Foi a partir da eliminação dos seus meios de produção, que os 

camponeses ficaram incapacitados de produzir e consequentemente perderam a 

capacidade de manter seu sustento e da sua família uma vez que, dificultava a expansão 

do capital. Nesse sentido, concordamos com Marx, quando afirma que: 

 

“O sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalhadores e 

a propriedade dos meios pelos quais realizam o trabalho. Quando a 

produção capitalista se torna independente, não se limita a manter essa 

dissociação, mas a reproduz em escala cada vez maior. O processo 

que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo que retira ao 

trabalhador a propriedade de seus meios de trabalho, um processo que 

transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de 

produção e converte em assalariado os seus produtores diretos. A 

chamada acumulação primitiva é apenas o processo histórico que 
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dissocia o trabalhador dos meios de produção. É considerada primitiva 

porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção 

capitalista”. (Marx, 2009 p. 828). 

  

A classe trabalhadora foi privada dos seus meios de produção, de forma violenta 

e a burguesia se expandiu apoiada na organização da sociedade feudal. Ocorre a 

expropriação das terras, incluindo as terras das igrejas, que passaram a serem criadouros 

de ovelhas com o objetivo de produzir matéria-prima para as indústrias. Com isso, os 

camponeses se viram obrigados a venderem sua força de trabalho para as indústrias. 

Com o surgimento da classe trabalhadora, grande parte migrou para as cidades 

em busca de oportunidades de trabalho, no entanto, a indústria não deu conta de 

incorporar todos os trabalhadores disponíveis para vender sua força de trabalho. Criando 

assim, um grande exército de mão de obra que servia para a burguesia diminuir as 

condições de trabalho da classe trabalhadora e um número expressivo de pessoas sem 

condições de prover o próprio sustento expressando a Lei Geral de Acumulação 

Capitalista
.1
. 

Associado a classe burguesa, o Estado institui medidas coercitivas, com o intuito 

de controlar a classe trabalhadora. Para aqueles que não tiveram sua força de trabalho 

aproveitada, e sem meios de subsistência, lhes restavam às ruas. Para a burguesia e o 

Estado, eram “vagabundos” e punidos severamente. A intenção era doutrinar os 

trabalhadores e evitar um movimento da classe. 

Legislações passaram a vigorar desfavorecendo a classe operária. Com isso, a 

fixação do salário, bem como a punição para quem pagasse um valor maior do que o 

estabelecido. A classe trabalhadora ansiava por um salário digno, jornada de trabalho 

menor e direito a férias e a burguesia, deseja o contrário, sobretudo, o aumento da carga 

horária para geração de mais-valia. 

                                                           
1
 “Quanto maiores a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e energia de seus crescimentos, 

portanto também a grandeza absoluta do proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto maior o 

exército industrial de reserva. A força de trabalho disponível é desenvolvida pelas mesmas causas que a 

força expansiva do capital. A grandeza proporcional do exercito de reserva cresce, portanto, com as 

potências da riqueza. Mas quanto maior esse exército de reserva em relação ao exército ativo de 

trabalhadores, tanto mais maciça a superpopulação consolidada, cuja miséria está em razão inversa do 

suplício de seu trabalho. Quanto maior, finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e o exército 

industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Essa é a lei absoluta geral da acumulação 

capitalista” (Marx, 1985 p.209) 
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O principal fundamento de acumulação que ampara o capitalismo é a extração 

da mais-valia que são as horas trabalhadas a mais, na produção de mercadorias e que 

não são pagas ao trabalhador. Dessa forma, no final desse processo, o valor de uso não é 

destinado ao trabalhador responsável pela produção e sim, para o proprietário dos meios 

de produção. 

Com o crescimento das forças produtivas, cresce também o domínio da classe 

burguesa na sociedade, acirrando ainda mais a luta de classes. Para essa organização de 

sociedade, Marx identifica uma grande contradição: à medida que a burguesia gera 

riqueza e mercadoria, capazes de satisfazer as necessidades da população ela provoca 

misérias jamais vista. Como ressalta Netto (2001) “pela primeira vez na história 

registrada a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de 

produzir riquezas”. 

Esse processo de exploração dos trabalhadores impulsionou uma organização da 

classe operária em busca de reformas do sistema atual. “Os operários começam a formar 

coalisões contras os burgueses e atuam em comum na defesa de seus salários; chegam a 

fundar associações permanentes a fim de se precaverem de insurreições eventuais. Aqui 

ali a luta irrompe em motim” MARX E ENGELS (1848). 

 

De tempos em tempos os operários triunfam, mas é um triunfo 

efêmero. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o êxito imediato, 

mas a união cada vez mais ampla dos trabalhadores. Esta união é 

facilitada pelo crescimento dos meios de comunicação criados pela 

grande indústria e que permitem o contato entre operários de 

diferentes localidades. Basta, porém, esse contato para concentrar as 

numerosas lutas sociais, que têm o mesmo caráter em toda parte, em 

uma luta nacional, uma luta de classes. Mas toda luta de classes é uma 

luta política. “E a união que os burgueses da Idade Média, com seus 

caminhos vicinais, levaram séculos a realizar os proletários modernos 

realizam em poucos anos por meio das ferrovias” (MARX E 

ENGELS, 1948, p.48). 

 

O antagonismo de classes, consequência dessa organização da sociedade, dá 

início à “questão social”, que é caracterizada pelas expressões das desigualdades 

sociais. Iamamoto (2012, p.156) afirma que, “a questão social, condensa o conjunto das 

desigualdades e lutas sociais, produzidas e reproduzidas no movimento contraditório 

das relações sociais, alcançando plenitude de suas expressões e matizes em tempos de 
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capital fetiche.” Podemos afirmar que, enquanto houver na sociedade o modo de 

produção capitalista, haverá o crescimento da pobreza, violência, miséria, desigualdade 

e inúmeras expressões, que se moldam de acordo com as alterações do sistema 

capitalista de produção uma vez que compõe a sua estrutura. Diante disso, refere-se à 

apropriação da expressão sob a ótica da burguesia com iniciativas conservadoras e 

moralistas que controlava as prováveis organizações de manifestações que pudessem a 

classe burguesa assim como o modo de produção capitalista com o objetivo de manter 

os meios de produção e reprodução do capital. 

 

 

1.1 Breves Considerações sobre o Neoliberalismo 

 

O capitalismo passou por diversas fases, todas relacionadas com cada período 

histórico e as relações sociais envolvidas neste processo. Vamos falar sucintamente 

sobre uma de suas fases mais perversas que se desenvolveu a partir do século XX 

apoiado principalmente com as políticas econômicas desta fase histórica.  

Podemos lembrar que no contexto do Pós Guerra o mundo passou a adquirir uma 

divisão geopolítica, com a formação da disputa pela hegemonia política do mundo. A 

Europa encontrava-se destruída e os impactos de uma grande guerra ainda se faziam 

bem presentes na população de modo geral. 

No ocidente, proteger o sistema capitalista transformou-se numa tarefa que 

buscou um pouco mais de dedicação. A fase de conflitos exigia ações que motivasse um 

resultado menos hostil nos países. A ameaça comunista era real e próxima, e significava 

um acirramento da "questão social" que poderia levar a um maior risco e 

questionamento para legitimidade do capitalismo, o que seria muito perigoso para a 

classe dominante neste contexto. 

Alguns países iniciaram uma série de medidas para fugir da armadilha recessiva 

provocada pelas decisões dos agentes econômicos individuais, tinha em perspectiva um 

programa fundado em dois pilares: pleno emprego e maior igualdade social, o que 

poderia ser alcançado por duas vias a partir da ação do Estado. Sobre isso, Behring e 

Boscheti observam que:  
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Gerar emprego dos fatores de produção via produção de serviços 

públicos, além da produção privada, aumentar a renda e promover 

maior igualdade, por meio da instituição de serviços públicos, dentre 

eles as políticas sociais. (BEHRING e BOSCHETI, 2006, p.86)  

 

As ações que originaram a prática do Welfare State
2
 acumularam-se ao longo da 

história. Na década de 1930, para se recuperar da crise de 1929, o presidente dos 

Estados Unidos Franklin, Roosevelt, constituiu uma série de medidas, que incluía a 

criação de empregos e obras públicas, diminuição da jornada de trabalho e controle 

estatal dos preços. Tal política ia contra as ideias tradicionais do liberalismo e trazia 

uma nova estratégia de restruturação do capitalismo. 

No ano de 1936, Keynes, sugeriu uma nova relação do Estado com a economia. 

Reconheceu que para um melhor funcionamento do capitalismo, era necessário que 

através de suas ações o Estado controlasse o mercado, bem como garantisse formas para 

a circulação das mercadorias com vistas a evitar uma crise financeira. 

Na Inglaterra, em 1942, foi criado o plano Beveridge que deu origem, através de 

um sistema de contribuição compulsória dos trabalhadores, a um programa de 

Seguridade Social que inspirou o sistema Previdenciário de muitos países. Na Europa, a 

política foi criada a partir de 1950, tinha o propósito de preservar o capitalismo e manter 

os seus princípios básicos de acumulação e da propriedade privada.  

Entretanto, com a ameaça do socialismo, era necessário que os países capitalistas 

apresentassem indícios que o capitalismo poderia se sustentar e dar um retorno à 

população. Tal período foi caracterizado por muitos autores como "Anos de Ouro do 

Capital", por representar um momento de grande expansão capitalista que proporcionou 

altas taxas de lucro e acumulação, mesmo com o desenvolvimento das políticas do 

Estado de Bem Estar Social.          

Deste modo, foi a partir de 1970 que o sistema Fordista na Europa começou a 

enfraquecer e as políticas que indicavam o neoliberalismo foram efetivadas em diversos 

países fazendo emergir um novo modelo econômico que foi adotado mundialmente. 

                                                           
2 Pode ser sintetizado na sistematização de uma esfera pública, onde a partir das regras universais e 

pactuadas, o fundo público, em suas diversas formas, passou ao pressuposto do financiamento da 

acumulação do capital, de um lado, e de outro, o financiamento da reprodução da força de trabalho, 

atingindo globalmente toda população por meios de gastos sociais (Oliveira 1998, p.19/20). 
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1.2 O desenvolvimento do Neoliberalismo na América Latina  

 

Ao mesmo tempo, em que na Europa o Estado de Bem Estar Social era 

instaurado, nos países da periferia, o capital procurava diversas formas de manter seu 

domínio. Na América Latina em 1960 as ditaduras empresarial-militar apresentaram 

uma nova forma de assegurar o poder. 

No Brasil, Florestan Fernandes analisou os modelos e as características do 

capitalismo nos países da América Latina, desenvolveu a definição do capitalismo 

dependente, onde ele esclarece de que forma as camadas dominantes dos países da 

periferia do capital se unem às classes dominantes da área central estabelecendo uma 

relação de dependência. O modo capitalista é produzido aqui de forma repressora e 

hostil com os trabalhadores, através de exploração da classe trabalhadora, onde a 

intenção era assegurar os lucros dos capitalistas. 

Para Harvey (2007), as ditaduras na América Latina foram às primeiras 

intervenções do neoliberalismo. Os golpes que aconteceram na Argentina e no Chile, ato 

praticado pela classe dominante tiveram o apoio dos Estados Unidos. Com isso, 

revelavam tal prática aos países do centro capitalista de como proceder, através das 

privatizações implantadas bem como outras políticas econômicas do gênero. 

Apresentavam uma maneira de lidar com a necessidade de manter a acumulação 

capitalista através da utilização de ações coercitivas a começar pela forte criminalização 

e repressão dos movimentos reformistas e revolucionários. Desta forma, segundo 

Harvey, era a primeira vez que a política implantada na periferia do capital servia de 

exemplo para ser aplicada no centro, tornando-se um modelo com relativa hegemonia 

no cenário mundial. 

 

 

 

1.3 O Neoliberalismo e seus rebatimentos na vida da classe trabalhadora  

  

Logo depois do período de grande acumulação o capitalismo atravessa uma 

crise. A crise da década de 1970 expressava as características das crises cíclicas 

estruturais do capital. Como bem resume Antunes:  
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De fato, a denominada crise do fordismo e do keynesianismo era a 

expressão fenomênica de um quadro crítico mais complexo. Ela 

exprimia, em seu significado mais profundo, uma crise estrutural do 

capital, em que se destacava a tendência decrescente da taxa de lucro, 

decorrente dos elementos acima mencionados. (ANTUNES, 2009, 

p.33)  

  

 

Para que houvesse a desvalorização da força de trabalho da classe trabalhadora 

era fundamental formar um exército industrial de reserva que se firmava com os altos 

índices de desemprego e as consequentes tensões do sindicalismo. Perry Anderson 

(1995) analisa que, as ideias e as políticas neoliberais levaram certo tempo até irem se 

tornando hegemônicas no mundo. 

Na Europa, a Inglaterra foi o país que efetivou as políticas neoliberais na década 

de 1979 e, com isso, novos modelos de configuração do Capital foram criados de 

maneira progressiva. Já evoluído, o Toyotismo passa a ser executado na Europa com 

características ainda mais marcantes e prejudiciais à classe proletária e, de algum modo, 

passa a ser o modelo predominante na estrutura do trabalho.  

De maneira oposta ao Fordismo, que se caracterizava pela extrema separação 

das atividades do trabalho e na conversão dos trabalhadores em um "apêndice" da 

máquina, o Toyotismo tem como principal característica o modelo do trabalhador 

polivalente, além da massiva flexibilização das relações de trabalho, diferentemente do 

modelo do pleno emprego do Estado de Bem Estar Social. É o que reconhece Antunes 

quando entente que: 

 

A vigência do projeto neoliberal, com seus enormes significados na 

estruturação jurídico-política e ideológica, e o processo de 

reestruturação produtiva do capital acarretou enormes consequências 

no interior da classe trabalhadora. Pode-se destacar a ausência de 

regulamentação da força de trabalho, a amplíssima flexibilização do 

mercado de trabalho e a consequente precarização dos trabalhadores, 

particularmente no que concerne aos direitos sociais. (Antunes, 1999 

p.91). 

 
 

Vale ressaltar que, na falta de uma regulamentação da força de trabalho e de um 

mercado de trabalho flexível e a consequente precarização dos direitos dos 

trabalhadores, ocasionou o crescimento do desemprego, sobretudo no período de 

recessão em 1980. Ocorre nos Estados Unidos o avanço da tendência neoliberal e 

consequentemente, revela uma política bélica e militar anticomunista bem mais 
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resistente e violenta, agravando ainda mais a “questão social”. O comunismo era visto 

como um inimigo e ameaçava a ordem.  

Anderson, (1995) defendia a ideia de que a vitória do neoliberalismo como novo 

modelo hegemônico do capital, se fez através de uma concepção ideológica do que 

propriamente econômica. Relacionada às transformações da política econômica, o 

pensamento cultural da pós- modernidade assegura as novas medidas econômicas de 

ajuste do capital à crise econômica. A separação dos movimentos sociais passa a ser 

uma particularidade, tendo em vista que a identidade de classe é dificultada pelas 

configurações atuais do trabalho, como diferença nas modalidades de contratação, e a 

mundialização do capital.  

A classe operária então fica cada vez mais misturada, e com isso, as condições 

de organização ficam cada vez mais vulneráveis. Cresce o setor de serviços e a 

financeirização do capital em detrimento de uma menor concentração de trabalhadores 

no setor de produção. O setor tecnológico se desenvolve e recebe um grande incentivo 

para aquisição de máquinas e produção de mercadorias, causando impactos negativos 

para a classe trabalhadora que tem sua força de trabalho substituída. Com isso, a 

produção passa a ser maior e a durabilidade dos produtos menor, pois o objetivo era 

incentivar o aumento do consumo. Uma forma que o capital encontrou para sair da crise 

estrutural. 

No neoliberalismo, serviços básicos que anteriormente eram de responsabilidade 

única do Estado, são transformados em mercadorias, caracterizando uma "acumulação 

flexível" e indicando novos tempos. Diversas áreas passam a ser de interesse do capital 

com a expectativa de gerar mais lucros. 

 Vemos que, no neoliberalismo o discurso que não há intervenção do Estado na 

economia não é real. Com a ruína do "socialismo real" na Guerra Fria, o capitalismo em 

sua forma neoliberal se expande ainda mais, sem ter que disputar por hegemonia em 

reação ao socialismo. Com a sua forma neoliberal já instalada os líderes políticos destes 

países realizavam privatizações de forma ágil e ampla. Dessa forma, as desigualdades 

sociais se estabelecem de uma maneira rigorosa. 
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1.4 As manifestações da “questão social” no Brasil  

 

Entender a “questão social” no Brasil requer uma análise do caminho percorrido 

no que tange à criação histórica e social do país com suas particularidades históricas. 

Para Ianni: 

 

Desde o declínio do regime de trabalho escravo, ela [“questão 

social”] passou a ser um ingrediente cotidiano em diferentes lugares 

da sociedade nacional. A despeito das lutas sociais que envolve, e das 

medidas que se adotam em diversas ocasiões, para fazer face a ela, 

continua a desafiar os distintos setores da sociedade. Ao longo das 

várias repúblicas formadas desde a Abolição da escravatura e o fim da 

Monarquia, a questão social passou a ser um elemento essencial das 

formas e movimento da sociedade nacional. As várias modalidades do 

poder estatal, compreendendo autoritarismo e democracia, defrontam-

se com ela. Está presente nas rupturas políticas ocorridas em 22, 30, 

37, 45 e 64, para mencionar algumas. Dentre os impasses com os 

quais se defronta a Nova República iniciada em 1985, destaca-se 

também a relevância da questão social. As controvérsias sobre o pacto 

social, a tomada das terras, a reforma agrária, as migrações internas, o 

problema indígena, o movimento negro, a liberdade sindical, o 

protesto popular, o saque ou a expropriação, a ocupação de 

habitações, a legalidade ou ilegalidade dos movimentos sociais, as 

revoltas populares e outros temas da realidade nacional, essas 

controvérsias sempre suscitaram aspectos mais ou menos urgentes da 

questão.( IANNI,1989,p.145-146) 

 

 

A “questão social” no Brasil emergiu por meio da relação e do conflito entre o 

capital e trabalho, configurando-se através da miséria do trabalhador. Porém, nos 

privarmos da discussão dessa relação não desvendaria o sentido histórico e social da 

“questão social”. 

Entende-se que foi a partir da terceira década do século XIX que o termo 

“questão social” teve sua origem apesar de já existir uma dicotomia entre as classes 

sociais existentes. Netto (2001) compreende a “questão social” como um marco da 

tradição marxista, pois, foi através do conhecimento do “processo de produção 

capitalista” que Marx explica essa dinâmica. 

A análise marxiana da “lei geral da acumulação capitalista”, revela a 

anatomia da “questão social”, sua complexidade, seu caráter 
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necessário do desenvolvimento capitalista em todos os seus estágios. 

O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a “questão 

social” (NETTO, 2001, p. 45). 

Segundo Netto (2011), a “questão social” manifestou-se a partir do pauperismo 

da classe trabalhadora na Europa Ocidental, no período marcado pelo processo de 

industrialização. As classes subalternas amargavam a miséria, fruto do desenvolvimento 

acelerado do sistema capitalista de produção no período industrial - concorrencial. 

 O novo formato foi o surgimento da pobreza extrema, visto que, a pobreza já 

existia, fruto de uma relação baseada na desigualdade entre pobres e ricos. Entretanto, 

essa diferença deu-se em decorrência de uma nova forma de apropriação dos bens 

produzidos socialmente pelos trabalhadores, “Pela primeira vez na história registrada, a 

pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir 

riquezas” Netto (2011). Refere-se a um novo modo de pobreza, pela dificuldade em se 

obter os bens produzidos pelo trabalhador para sua própria subsistência. 

 

A designação desse pauperismo pela expressão “questão social” 

relaciona-se diretamente aos seus desdobramentos sócio-políticos. 

Mantivessem-se os pauperizados na condição cordata de vítimas do 

destino, revelassem eles a resignação que Comte considerava a grande 

virtude cívica e a história subsequente haveria sido outra. 

Lamentavelmente para a ordem burguesa que a consolidava, os 

pauperizados não se conformaram com a sua situação: da primeira 

década até a metade do século XIX, seu protesto tomou as mais 

diversas formas, da violência luddista à constituição das trade unions, 

configurando uma ameaça real às instituições sociais existentes. Foi a 

partir da perspectiva efetiva de uma eversão da ordem burguesa que o 

pauperismo designou-se como “questão social” (NETTO, 2011, 

P.154) 

 

O uso da expressão “questão social” pelos mais conservadores colocou em 

prática um determinismo e seu entendimento passou a ser baseado nas expressões das 

desigualdades. Sob essas condições, manifestam-se aspectos graves e urgentes da 

“questão social”. A desigualdade compreende “disparidades econômicas, políticas e 

culturais, envolvendo classes sociais, grupos raciais e formações regionais” Ianni (1992) 

como expressões da própria sociedade.  

Entendemos que a apropriação da expressão “questão social” sob a ótica 

burguesa, através de ações moralistas têm o intuito de controlar as manifestações contra 
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a produção do capital e a classe dominante, com a finalidade de preservar os meios de 

produção e reprodução do capital e a propriedade privada. 

    É nesse contexto político e social, que a Igreja Católica intervém diretamente 

na vida dos indivíduos, exercendo um controle ideológico, com o propósito de assegurar 

a legitimidade da classe burguesa. Por outro lado, o Estado adota inúmeras medidas que 

foram favoráveis às ações da igreja dentre elas: a introdução do catolicismo nas escolas. 

“A partir daí, Igreja e Estado se empenham, através de projetos coorporativos e 

estabelecem mecanismos de influência na sociedade civil”. Iamamoto e Carvalho 

afirmam que: 

 

A Igreja se lança a mobilização da opinião pública católica e à 

reorganização do laicato, por meio de um projeto de cristianização de 

ordem burguesa. Valendo-se da adaptação à realidade nacional do 

espírito das Encíclicas Sociais Rerum Novarum
3
 e do Quadragésimo 

Anno, de posições, programas e respostas aos problemas sociais via uma 

visão cristã corporativa de harmonia e progresso da 

sociedade.(IAMAMOTO e CARVALHO,1983) 

 

Após a Segunda Guerra, a “questão social” passa a apresentar um novo 

formato, já que, o capitalismo vivencia o seu “estágio glorioso”, fomentado pelo 

processo de reconstrução social e econômica implementado em alguns países Europeus 

e Norte Americanos, através do Welfare State. Entretanto, essa não foi uma realidade 

possível nos países periféricos subdesenvolvidos, entre eles o Brasil. A partir da década 

de 1970 os “anos de ouro” entraram em declínio, pois, o capital está sujeito a crises que 

propiciam a redução das taxas de lucro.  

De acordo com Anderson (1995), o capitalismo avançado estava entrando numa 

longa fase de auge sem precedentes – sua idade de ouro –, apresentando o crescimento 

mais rápido da história, durante as décadas de 1950 e 1960. 

Como consequência o capital buscava a recuperação econômica inibindo as 

políticas do Estado de bem estar social. Em alguns países os fundamentos do Welfare 

State se desfizeram, uma vez que a “questão social”, anteriormente abafada por práticas 

                                                           
3
 Escrita por Leão XIII em 15 de maio de 1891. Ver mais em: Igreja Católica. Papa Leão XIII. Rerum 

Novarum. Trad. Manoel Alves da Silva, S.J.10. Ed. São Paulo: Paulinas, 1965. 
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conformistas do Estado, manifestou - se revelando um capitalismo “globalizado”, 

“transnacional” e “pós-fordista”. Desse modo, o desemprego, a pobreza, a desigualdade 

entre outras problemáticas são analisadas profundamente de acordo com as 

características expressas por essa nova ordem, revelando uma falaciosa “nova questão 

social”. 

Por outro lado, a recorrente afirmação de que existiria hoje uma “nova 

questão social” tem, no fundo, o claro, porém implícito, objetivo de 

justificar um novo trato à “questão social”; assim, se há uma nova 

“questão social”, seria justo pensar na necessidade de uma nova forma 

de intervenção nela, supostamente mais adequada às questões atuais. Na 

verdade, a “questão social” ---- que expressa a contradição capital-

trabalho, as lutas de classe, a desigual participação na distribuição da 

riqueza social ---- continua inalterada; o que se verifica é o surgimento e 

alteração, na contemporaneidade, das refrações e expressões daquela. O 

que há são “novas manifestações da velha questão social”. 

MONTAÑO,2007, P.187) 

 

Observamos que, a partir da crítica feita por diversos autores após o início da 

globalização, foram introduzidas novas formas de apropriação do trabalho vivo e dos 

bens socialmente produzidos. Assim, compreendemos que não existiu uma “nova 

questão social,” visto que, não houve uma superação das velhas formas de expressões e 

de manifestações da “questão social”. “A caracterização da “questão social,” em suas 

manifestações já conhecidas e em suas expressões novas, tem de se considerar as 

particularidades históricos, culturais e nacionais.” Netto (2011). Ianni ressalta que: 

 
Sob essas condições, manifestam-se aspectos mais ou menos graves e 

urgentes da questão social, as lutas sociais polarizam-se em torno do 

acesso à terra, emprego, salário, condições de trabalho na fábrica e na 

fazenda, garantias trabalhistas, saúde, educação, direitos políticos, 

cidadania. Aos poucos, a história da sociedade parece movimentada por 

um vasto contingente de operários agrícolas e urbanos, camponeses, 

empregados e funcionários. São brancos, mulatos, negros, caboclos, 

índios, japoneses e outros. Conforme a época e o lugar, a questão social 

mescla aspectos raciais, regionais e culturais, juntamente com os 

econômicos e políticos. Isto é, o tecido da questão social mescla 

desigualdade e antagonismo de significação estrutural (IANNI, 1996, 

p.92).  

 

 

No Brasil, notamos formas distintas e particulares no que se refere a “questão 

social,” não podemos dizer que em algum momento tenha sido implantado um Estado 

de Bem Estar Social, semelhante ao estabelecido em países da Europa, já que a classe 
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trabalhadora, em nenhum momento, desfrutou de direitos sociais de maneira plena e 

irrestrita, característica de uma sociedade que não experimentou o “Welfare State”.  

O que se evidencia são características de um país atrasado economicamente e 

socialmente permeado pelo patrimonialismo e o colonialismo. Assim, podemos citar a 

libertação dos escravos, que não foi acompanhada pelos direitos necessários para 

manutenção da subsistência desses indivíduos intensificando ainda mais as 

desigualdades sociais inerentes do contexto sócio-histórico brasileiro que revelam um 

desenvolvimento desigual. 

Sabemos que a modernização de equipamentos tecnológicos e industrial acirrou 

ainda mais a “questão social” no Brasil, controlando a classe trabalhadora. A sociedade 

brasileira diferencia-se de outros países pelo modo conservador que se apropriou das 

forças produtivas do trabalho social, ao passo que o desenvolvimento econômico torna-

se desigual ao desenvolvimento social. “Revela-se como reprodução ampliada da 

riqueza e das desigualdades sociais, fazendo crescer a pobreza relativa à concentração e 

centralização do capital, alijando segmentos majoritários da sociedade” Iamamoto 

(2011), permitindo que a classe dominante aproveite os bens que foram produzidos 

através do trabalho. 

Nesse sentido, concordamos com Iamamoto (2011), quando a autora afirma que 

a manutenção da propriedade territorial capitalista foi um dos pontos primordiais para o 

Brasil manter um subdesenvolvimento histórico que apontava para o crescimento de 

uma economia periférica incentivando a escravidão pela clandestinidade e precarização 

nas relações de trabalho e do acesso aos direitos sociais e trabalhistas. 

Nesse contexto histórico, as decisões no país não foram democráticas, não 

contemplavam a sociedade na sua totalidade. As medidas políticas eram tomadas por 

um pequeno grupo que decidia as ações e contava com o apoio do Estado para mediar e 

executar as decisões favorecendo apenas os interesses desse pequeno grupo que, por sua 

vez, intensificava a exclusão da classe trabalhadora. A burguesia exercia um domínio, 

ressaltando que o poder de decisão ficava a cargo de uma classe dominante, onde seus 

interesses eram superiores aos interesses de toda sociedade, qualificada por Fernandes 

(1975) como uma “democracia restrita” aos membros das classes dominantes.  
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O regime político democrático no Brasil experimentou dois modelos 

excludentes: a “democracia dos oligarcas”, que governavam para si e para manutenção 

do poder local e a “democracia do grande capital”, que se associava a democracia 

enquanto regime político, já que, defende a permanência de cargos políticos em busca 

de decisões que os favorecessem. 

Tais ações fomentaram a economia estrangeira incentivando ainda mais a 

segregação territorial e espacial, mantendo o domínio do território, conformando 

historicamente a estrutura agrária com vistas à dominação burguesa que na produção 

agrícola sofre subordinação dos interesses exportadores. Retrata a realidade de um 

padrão atual especulativo comercial. Dessa forma, tanto o meio agrário quanto a cidade 

passa a experimentar uma especulação e incremento de capital das grandes economias 

centrais. 

Consequentemente, o Brasil vivencia de forma subordinada, o crescimento do 

capital estrangeiro, com a abertura de possibilidades à instauração de filiais, abrindo 

precedente para a transição do modelo de capitalismo competitivo para capitalismo 

monopolista, transferindo, assim, o capital produzido no Brasil para os países 

estrangeiros. Nesse sentido, todas essas iniciativas impulsionam a emergência de 

trabalhadores assalariados, condição essencial para a ampliação do mercado. Os 

progressos não asseguraram o acesso da classe trabalhadora aos direitos trabalhistas, 

políticos e sociais, confirmando o poder da classe dominante. Como explica Iamamoto: 

 

No caso brasileiro, a expansão monopolista fez-se, mantendo, de um 

lado, a dominação imperialista e, de outro, a desigualdade interna do 

desenvolvimento da sociedade nacional. Ela aprofunda as disparidades 

econômicas, sociais e regionais, na medida em que favorece a 

concentração social, regional, racial de renda, prestigio e poder. 

Engendra uma forma típica de dominação política, de cunho contra-

revolucionário, em que o Estado assume um papel decisivo não só na 

unificação dos interesses das frações e classes burguesas, como na 

imposição e irradiação de seus interesses, valores e ideologias para o 

conjunto da sociedade. (IAMAMOTO, 2010, p. 132). 

 

A disseminação de ideias e interesses da classe dominante é difundida pelo 

aparelho estatal por meio de intervenções repressivas, utilizando a cooptação dos 

direitos da classe trabalhadora e o uso da força. Com isso, o Estado se afasta ainda mais 

da classe subalterna se valendo de um discurso “democrático”. 
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Dessa forma, podemos considerar o liberalismo na sociedade brasileira com uma 

particularidade histórica que transformou a experiência oligárquica em democracia 

liberal capitalista mantendo-a sob o controle da classe dominante no país. Nesse novo 

formato, em que se mantinha o controle da terra também se acumulava capital, que por 

sua vez, perpetuava o poder público do estatal. 

Em síntese: no Brasil, a diferença fundamental dessa nova forma de acumulação, 

foi à manutenção da oligarquia fundiária e as suas alianças no poder. Ao mesmo tempo 

em que a propriedade fundiária era preservada, a burguesia industrial se beneficiava 

com isso, grandes massas de trabalhadores foram empurrados para as cidades, em busca 

de trabalho nas indústrias, aumentando o exército de mão de obra de reserva que 

consequentemente favorecia a burguesia industrial que cada vez mais baixava os 

salários. De acordo com Iamamoto:  

 

As composições do bloco do poder, ao longo da história política 

republicana, contaram com alianças que, ao excluírem os trabalhadores 

rurais --- inclusive dos pactos populistas ----, tornaram possível a 

manutenção da velha oligarquia fundiária nas alianças do poder. [...] Os 

interesses atinentes à propriedade fundiária foram preservados, sem 

impedir a modernização capitalista, dando forma à modernidade arcaica 

no Brasil (IAMAMOTO, 2010, P.137). 

 

 O pretenso ideário liberal incorporado na Constituição de 1824 não conseguiu 

romper com os traços da cultura escravocrata brasileira, muito ao contrário, acirrou 

ainda mais a relação de poder e a cultura do favor que a burguesia exercida sobre os 

trabalhadores agora livres, promovendo ainda mais a condição de subalternidade da 

classe. O ideário de liberdade e fraternidade, experimentado na Europa, chega ao Brasil 

apenas para regular as relações mercantis, contribuindo na lógica do lucro da agro 

exportação e ampliando a exploração dos trabalhadores. “Antes da independência, foi 

um liberalismo heroico”, que tinha como ponto de convergência a denúncia do pacto 

colonial, em que as aspirações dos grupos de elite, confundiam-se com os demais 

grupos sociais” Iamamoto (2010). Ainda segundo a autora: 

 

A escravatura era o ponto de controvérsia. Após a Independência 

evoluiu para o “liberalismo regressista”, com feição anti-democrática e 
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anti-revolucionária, presidido pela conciliação da liberdade com a 

ordem. Um liberalismo que temo os “excessos” das pressões 

democráicas, tidas como radicais, indicando uma clara dissociação entre 

liberalismo e democracia. Portanto, o liberalismo no Brasil não se 

constrói sobre a universalidade da figura do cidadão. 

(IAMAMOTO,2010, P.138) 

 

Esse ideário pseudo-liberal contribuiu para organização dos trabalhadores, no 

país, a resposta dada aos investimentos burgueses no processo de industrialização, foi à 

organização dos trabalhadores por sindicados, ligas camponesas, movimento 

messiânicos e movimentos organizado pelos operários urbanos. A partir da década de 

1970, instigados pela crise do capital, aparecem os ideais neoliberais, que recomendam 

a desarticulação do poder dos sindicatos, tendo como indicativo a redução de salários, a 

competitividade dos trabalhadores e o ajuste monetário. Para Iamamoto: 

 

Essas ideias têm por fim atingir o poder dos sindicatos, possibilitar a 

ampliação da taxa “natural” de desemprego, implantar uma política de 

estabilidade monetária e uma reforma fiscal que reduz os impostos 

sobre as altas rendas e favoreça a elevação das taxas de juros, 

preservando os rendimentos do capital financeiro. [...] o projeto 

neoliberal surgiu para animar o crescimento da economia capitalista, 

para deter a inflação, obter deflação como condição de recuperação dos 

lucros, fez crescer o desemprego e a desigualdade social [..]  

(IAMAMOTO, 2011,p.141) 

 

Tanto o liberalismo como o neoliberalismo no Brasil assumiram contornos 

conservadores, atribuindo a modernidade as mesmas características do conservadorismo 

e do atraso da sociedade brasileira, fazendo do interesse privado a medida de todas as 

coisas e o Estado se isentando de seus deveres e obrigações sociais.  

O cenário atual tem sofrido mudanças na maneira de apropriação do trabalho no 

seu gerenciamento e na produção. O mercado mundial tem passado por alterações 

consideráveis sob o comando do capital financeiro, que alteram consideravelmente a 

relação entre capital e Estado reconfigurando as expressões da “questão social” através 

de mediações históricas. “Nesse cenário, a “velha questão social” metamorfoseia-se, 

assumindo novas roupagens. Ela evidencia hoje a imensa fratura entre o 

desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e as relações sociais que 

impulsionam” (Iamamoto, 2011).  
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As mudanças ocorridas nas formas de exploração do trabalho contribuíram com 

as privatizações, os cortes nos gastos públicos, as terceirizações, a desregulamentação 

dos direitos trabalhistas e as privatizações dos direitos sociais. Na América Latina, as 

políticas de ajuste estrutural estimularam e ampliaram a abertura da economia para o 

exterior, aumentando a competitividade produtiva, tudo isso agravou as desigualdades e 

aumentou a pobreza. Tendo como base a distribuição regressiva de renda, além do que 

já foi mencionado, as desigualdades de gênero de localização geográfica, evidenciaram 

as diferenças econômica e de acesso existente entre as áreas rurais e urbanas.  

 

1.5.  A “Questão social” e o espaço urbano 

Na atualidade a base sócio - histórica das expressões da “questão social” vêm 

sendo apresentada de modo midiático , esta mudança na forma de abordar esta temática, 

tem o propósito de confirmar os fundamentos políticos-ideológico  da ordem burguesa e 

não  admitir  questionamentos  nas formas de enfrentamento da “questão social” e 

também para que  não sejam criados possíveis mecanismos de contra- hegemonia. 

 No início do desenvolvimento industrial as moradias eram de domínio dos 

donos das fábricas. A sociedade salarial sempre teve como problema a questão da 

moradia, estas apresentavam condições insalubres para sobrevivência. E o acesso à 

moradia enquanto bem privado era determinado pela mediação do capital que atribuía 

valor monetário ao imóvel. 

Esse tema nos remete a discussão sobre a cidade e seu crescimento já que está 

intrinsicamente associado à indústria e ao capital, pois, juntos impulsionaram o fluxo 

migratório de um grande contingente populacional em busca do pleno emprego e 

contribui com a mudança do espaço urbano e com a produção de mercadorias. Nesse 

processo se fundem as ações das empresas e do Estado, mantendo os trabalhadores em 

condições habitacionais insalubres, miseráveis e anti-higiênicas. “A reorganização 

interna das cidades é resultado da ação de diferentes agentes que têm interesses diversos 

e, muitas vezes, antagônicos. Concorrem para a definição do perfil da cidade o Estado, 

as empresas, as imobiliárias, os donos da terra e a população trabalhadora.” Barbosa 

(2004/2005). 
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Logo, o nexo investimento x rentabilidade retratam o modo como a questão 

habitacional tem se constituído na modernidade, descortinando assim o desequilíbrio 

real entre a oferta de imóveis e a demanda populacional. Essa incoerência colide com 

determinações na apropriação privada do solo urbano que está essencialmente ligada ao 

caráter monetário da terra e das habitações. “Agrega-se a isso a necessidade de manter 

uma parcela da população em condição de “reserva” para controle dos gastos do capital 

com a força de trabalho, parcela esta que não possui nenhuma condição de pagar pelo 

uso do solo urbano” Barbosa (2004/2005).  

Segundo Boulos (2012), no Brasil o problema de famílias sem habitação se 

aproxima de 6.940.691. Torna-se ainda mais grave, quando a mesma pesquisa expõe um 

quantitativo de 6.052.000 de imóveis vazios. Ou seja, 85% desses imóveis teriam 

condições de serem ocupados por moradores. Concluímos que diante dos números 

apresentados existem tantas casas desocupadas quanto o número de pessoas para habita-

las. Concluímos que seria necessário construir poucos imóveis para resolvermos o 

problema habitacional no Brasil.  

Podemos compreender a partir de Marx
4
 que a terra, é um bem genuinamente 

natural não mercantil, porém, adquire valor de troca na medida em que é integrado ao 

trabalho social. A incoerência observada no uso da terra é a mesma contradição presente 

no sistema que organiza as relações de produção dos bens materiais e as relações 

sociais. Assim, terra é ao mesmo tempo, condição de produção do capital e condição de 

reprodução da vida da classe trabalhadora. Como bem resume Boulos: 

 

 

Entender a moradia como direito significa pensá-la a partir da 

necessidade e do uso. Ao contrário, a lógica capitalista dominante trata 

a moradia - e todos os “direitos” sociais - a partir do valor medido em 

dinheiro. Para o capital, pouco importa se há gente precisando de 

moradia, importa se há quem possa pagar por ela e trazer lucro às 

construtoras e donos de terra. (BOULOS, 2014, P.17,18) 

 

                                                           

4
 Uma análise mais profunda a cerca dessas considerações pode ser consultada em: MARX, K. O Capital: 

crítica da economia política. Tradução Reginaldo Sant’Anna. - 23º Ed.-Rio de janeiro: Civilização 

Brasileira, 2009, V.2    
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Uma das primeiras formas da propriedade privada no Brasil eram as capitanias 

hereditárias. Essas eram transferidas para os herdeiros dos beneficiários e assim por 

diante. Os donatários podiam repassar um pedaço da terra chamada sesmarias a outros 

proprietários, a base da propriedade da terra tem sua origem aí. Com a formação das 

cidades, a situação não foi diferente. As terras foram repassadas e vendidas entre as 

famílias poderosas, que ainda utilizaram uma “malandragem” para se apropriar das 

terras que eram públicas: a grilagem.  

Para Boulos, (2014) grilagem era um mecanismo muito utilizado no passado e 

ainda hoje em algumas regiões, cujo processo constitui-se da invasão e apropriação de 

terras públicas pelos ricos. Para dar legitimidade ao documento Produz-se uma certidão 

de propriedade falsificada, com o auxílio de grilos no processo de envelhecimento 

artificial. 

A apropriação monopólica da terra e a exploração da força de trabalho são 

determinadas pela separação desses dois componentes, crescente entre necessidades 

humanas e as necessidades de acumulação. Esse quadro, portanto, se reproduz na 

totalidade da vida social, não ficando restrito apenas as esferas políticas e econômicas, 

apontando para conformação da sociabilidade e para o permanente estado de escassez 

social. Nesse sentido, “o papel do Estado assume destaque, visto sua relação com a 

promoção e garantia das condições para efetivação das novas modalidades de 

acumulação capitalista.” Barbosa (2004/2005) 

 Logo, retomando o tema da habitação, no que diz respeito à atuação do Estado 

é: 

[...] estruturar a cidade e ordenar a questão habitacional em favor dos 

lucros da iniciativa privada. Partimos da constatação de que a questão 

habitacional, para ser resolvida, nos marcos do sistema capitalista, 

precisa enfrentar a propriedade privada da terra e os limites do 

mercado consumidor. Isso nos leva a concluir que a questão 

habitacional é intrínseca ao sistema e revela a profundidade da questão 

social no capitalismo (BARBOSA 2004/2005, p. 102) 

 
 
 

O sistema habitacional abriga características que o distingue das outras 

mercadorias de consumo privado. Ele abrange produção e circulação e exige um 

investimento de capital e tempo que distancia em muito o custo do valor dos salários de 
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boa parte dos trabalhadores. Na ordem estabelecida, a questão habitacional associa 

propriedade e capital, caracterizando uma manifestação da seletividade e segregação 

social que se ampliam na organização da cidade. 

Vale ressaltar, que a habitação não pode ser compreendida unicamente como 

uma consequência da relação oferta x demanda, e sim de inúmeras medidas que 

constituem sua complexidade. “Ela é determinada pelo desenvolvimento do capitalismo 

no urbano como parte de suas contradições sociais” Barbosa (2004/2005). 

A questão urbana é moldada no decorrer das transmutações sociais e do 

desenvolvimento proveniente do processo de industrialização e adaptação à lógica da 

concorrência e da produtividade. Oriundos do modelo de acumulação capitalista 

neoliberal que levou a cidade a se adaptar ao padrão utilizado pelo mercado. A cidade é 

um território de representação da vida social, e também um espaço de produção e 

reprodução do capital. Hoje o que orienta a organização da cidade é o planejamento 

estratégico urbano. 

O sistema habitacional abriga características que o distingue das outras 

mercadorias de consumo privado. Ele abrange produção e circulação e exige um 

investimento de capital e tempo que distancia em muito o custo do valor dos salários de 

boa parte dos trabalhadores. Na ordem estabelecida, a questão habitacional associa 

propriedade e capital, caracterizando uma manifestação da seletividade e segregação 

social que se ampliam na organização da cidade. 

Compreendemos que, a habitação não pode ser compreendida unicamente como 

uma consequência da relação oferta x demanda, e sim de inúmeras medidas que 

constituem sua complexidade. “Ela é determinada pelo desenvolvimento do capitalismo 

no urbano como parte de suas contradições sociais” Barbosa (2004/2005). 

A questão urbana é moldada no decorrer das transmutações sociais e do 

desenvolvimento proveniente do processo de industrialização e adaptação à lógica da 

concorrência e da produtividade. Oriundos do modelo de acumulação capitalista 

neoliberal que levou a cidade a se adaptar ao padrão utilizado pelo mercado. A cidade é 

um território de representação da vida social, e também um espaço de produção e 

reprodução do capital. Hoje o que orienta a organização da cidade é o planejamento 

estratégico urbano. 
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Contudo, nota-se que esse padrão tem por finalidade a expansão urbana e como 

condição o processo de segregação socioespacial, com indicativo de construção de 

conjuntos habitacionais em áreas centrais, a moradia é definida pela condição 

socioeconômica. Esse modelo de gestão atende o mercado imobiliário, as classes 

dominantes, ao Estado e não o cidadão. 
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CAPÍTULO II: O PROCESSO HISTÓRICO SOBRE A ORIGEM DAS 

FAVELAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

2.1 A formação dos espaços periféricos nas áreas urbanas da cidade 

A partir do século XIX, com o desenvolvimento da economia cafeeira, o capital 

acumulado com a exportação do café passou a ser investido no país, viabilizando o 

crescimento industrial e urbano. Ao longo desse período, ocorreram mudanças 

significativas na estrutura socioeconômica. Uma delas foi à aprovação da Lei de 

Terras
5
, em 1850, que dificultava o acesso à propriedade pelos trabalhadores, o 

surgimento da lei foi um modo de negar ao trabalhador sem recursos o acesso a terra no 

período histórico de ascensão do capitalismo no Brasil. Além disso, progressivamente 

ocorreram leis que culminaram com a abolição da escravatura. Lei Eusébio de Queiroz
6
, 

Lei do Ventre livre
7
, Lei do Sexagenário

8
 e Lei Áurea

9
. Entretanto, é importante 

destacar que, a aprovação das leis favoreceu ainda mais os proprietários detentores dos 

meios de produção, e com isso, mantiveram o controle dos alforriados que por sua vez 

só tinha para oferecer sua força de trabalho. Assim, de acordo com Maricato:  

 

Grande parte dos escravos libertos, especialmente nas regiões que 

apresentavam declínio da cultura do café, no vale do Paraíba, tomaram 

o rumo das cidades e aí ofereceram sua força de trabalho, agora livre, 

concorrendo em desigualdade de condições com os brancos pobres e 

imigrantes que aqui chegavam. (MARICATO, 2010, p.19). 

 

                                                           
5
  Lei das Terras. Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850. Declarava que as terras seriam vendidas a quem 

pudesse pagar, e apenas dessa forma, seriam reconhecidos como proprietários. Coleção de Leis do 

Império do Brasil - 1850 Página 307 Vol. 1. 

6
 Lei Euzébio de Queiroz. Lei nº 581, de 04 de setembro de 1850. Lei que proibiu a comercialização de 

escravos para o Brasil. Sessão de 16.07.1852 /  Anais da Constituinte, 16.07.1852, p. 244-256. 

7
 Lei do Ventre Livre. Lei nº 2.040, de 28 se setembro de 1871. A partir dessa data, declara livre os filhos 

dos escravos, porém, permaneciam sob tutela dos senhores até completar a maior idade. Coleção de Leis 

do Império do Brasil - 1871, Página 147 Vol. 1. 

8
 Lei do Sexagenário. Lei nº 3.270, de 28 de setembro de 1885. Tornou livre o escravo de 60 a 65 anos. 

Coleção de Leis do Império do Brasil - 1885, Página 14. 

9
 Lei Áurea. Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888. Aboliu a escravidão no Brasil. Diário Oficial da União 

- Seção 1 - 14/5/1888, Página 1. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/125-anos-da-lei-aurea/euzebio-queiroz
http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd-06/leis1871/pdf17.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/conteudo/colecoes/legislacao/legimpcd-06/leis1871/pdf17.pdf#page=6
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/Conteudo/Colecoes/Legislacao/leis%201885-858pag/pdf02.pdf#page=7
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Antes mesmo que a abolição fosse promulgada, dentro da necessidade de 

substituição de mão de obra, o país contava com a chegada de imigrantes, sobretudo da 

Europa. Vale destacar que nesse processo a população escravizada alcançava uma 

emancipação sem acesso a condições mínimas de sobrevivência, uma vez que, os negros 

libertos não receberam nenhuma compensação pelos anos que foram submetidos à 

escravidão o que impossibilitou a aquisição de terras pelos valores inacessíveis, que aos 

poucos, foram substituídos pelos trabalhadores que migravam de diversos países. Fato 

esse que incidirá sobre a construção do espaço favelado. 

Com o surgimento e a intensificação do processo de industrialização, a 

população oriunda da zona rural, onde, sua maioria eram os negros recém libertos,  

passaram a se instalar no centro da cidade do Rio de Janeiro, ocasionando uma intensa 

crise habitacional, devido à escassez de moradias que atendesse a demanda dessa 

população. Com a ausência de habitações deu-se a criação e ocupação das moradias 

coletivas denominadas de cortiços, habitações onde abrigavam grande parte das massas 

de mão de obra que migraram para as cidades e foram ocupadas por essa nova classe 

trabalhadora. 

 

“No Brasil essa denominação, com forte conotação ideológica, 

era utilizada para reconhecer as habitações coletivas, que 

igualmente, como as casas de cômodo e casa de pensão, 

constituía-se nas formas de habitação dos segmentos de baixa 

renda no final do século XIX e início do século XX ”(Vaz, 2002, 

apud, Pelegrino). 

 

Campos explica que os cortiços eram grandes casarões, divididos em cubículos 

de madeira, que além de moradia, era utilizado também como local de trabalho e 

acomodava grande parcela da população carioca (2004 p.53). Em 1866, é instaurada a 

“ideologia da higiene”, onde ocorreu a proibição de novas construções nas áreas 

centrais da cidade. Essas moradias eram classificadas pelos higienistas como um risco 

iminente para a cidade em razão da grande concentração de indivíduos em minúsculos 

dormitórios. 

 Desse modo, os higienistas atribuíam à falta de higiene como causador das 

epidemias que devastou o grande centro, esse foi o argumento utilizado para a 
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eliminação dos cortiços e a proibição de novas construções. Houve então, o diagnóstico 

de que os hábitos de moradia dos pobres eram nocivos à sociedade, e isto porque as 

habitações coletivas seriam focos de irradiação de epidemias, além de, naturalmente, 

terrenos férteis para a propagação de vícios de todos os tipos (Chalhoub,1996). 

Devido à valorização das terras no centro da cidade, o objetivo era então 

remover as classes mais pobres da área central. O processo de destruição e remoção 

atingiu o maior de todos os cortiços, o “Cabeça de Porco” que abrigava cerca de quatro 

mil pessoas, próximo a central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Jornais 

locais contradiziam a informação e noticiavam um número inferior de moradores. 

Observamos o quanto à imprensa daquela época se assemelha à atual. Segundo 

Chalhoub: 

 

Três dias antes os proprietários do cortiço haviam recebido uma 

intimação da Intendência Municipal para que providenciassem o 

despejo dos moradores, seguido da demolição imediata de todas as 

casinhas. A intimação não fora obedecida, e o prefeito Barata Ribeiro 

prometia dar cabo do cortiço à força (Chalhoub,1996, p.15). 

 

 

O governo e a classe dominante consideravam os cortiços um transtorno que 

comprometia a imagem da cidade e impedia sua modernização, estigmatizando as 

classes mais pobres que representavam uma ameaça urbana e ofereciam o perigo de 

contágio. Desse modo, no início do século XX, tivemos o processo de retirada das 

massas mais empobrecidas dos espaços centrais, transformados em atrativos para a 

ampliação do capital e para o fortalecimento de uma nação desenvolvida.  

Esse processo se intensifica com a primeira reforma urbana executada pelo 

Prefeito Pereira Passos, que teve como principal meta o embelezamento e a 

higienização do centro da cidade, utilizando o argumento que as moradias apresentavam 

condições degradantes e favoreciam o surgimento e a proliferação das doenças nas áreas 

mais nobres e, além disso, afetaria a paisagem e o progresso da cidade.  

Vale ressaltar, que, o processo de urbanização do então prefeito ficou 

vulgarmente conhecido como “bota abaixo” e a atuação do aparelho estatal assumiu um 

caráter repressor e autoritário fazendo uso da força policial, expulsando os habitantes 

dos cortiços, mas, especialmente, evidencia a falta de uma política de habitação para as 

classes mais pobres, deixando claro sua intenção de continuar negando o acesso à 

cidade para as massas mais pobres. 
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A destruição dos cortiços promoveu a segregação e a exclusão social das classes 

populares, esses habitantes precisavam se manter no centro em razão das oportunidades 

no mercado de trabalho e por falta de mobilidade permaneciam no centro independente 

das condições de moradia que lhes eram oferecidas. Diante disso, buscam outros meios 

de garantir a permanência na área central da cidade e os morros se tornam a solução 

para as camadas sociais mais baixas que não tinham lugar no projeto de modernização e 

urbanização como explica Maricato:  

 

As reformas urbanas, realizadas em diversas cidades brasileiras entre 

o final do século XIX e início do século XX, lançaram as bases de um 

urbanismo moderno “a moda” da periferia. Realizavam – se obras de 

saneamento básico para eliminação das epidemias, ao mesmo tempo 

em que se promovia o embelezamento paisagístico e eram 

implantadas as bases legais para um mercado imobiliário da corte 

capitalista. A população excluída desse processo era expulsa para os 

morros e franjas da cidade (Maricato, 2008, p.17). 
 

 

 

 

2.2 A favela, o processo de urbanização e as “contra” - reformas urbanas 

 

 

Com relação ao surgimento das primeiras favelas Valladares explica que:  

 

 
A história das favelas, na versão mais difundida, conta que ela 

surgiu no final do século XIX num morro localizado no centro da 

cidade do Rio de Janeiro chamado “Morro da Providência”. 

Soldados que retornavam do combate aos seguidores de Antônio 

Conselheiro, chegaram de Canudos e se instalaram no referido 

morro para pressionar o Ministério da Guerra a lhes pagar os 

soldos devidos (Valladares, 2000). 

 

 

Challoub (1996) observa que em 1897, foi justamente nesse local que 

estabeleceram, com a devida autorização dos chefes militares, os soldados egressos da 

campanha de Canudos. O governo se comprometeu a ceder moradias aos soldados que 

regressavam da batalha, fato esse que não ocorreu. Dessa maneira, os combatentes se 

viram obrigados a ocupar o morro localizado na área central, se somando a população 

que havia sido removida dos cortiços. O lugar passou então a ser chamado de “Morro da 

Favela”, hoje, Morro da Providência, localizado no centro da cidade. 
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 O Morro da Favella foi historicamente conhecido como a primeira favela da 

cidade do Rio de Janeiro, essa denominação acabou se generalizando para todas as 

aglomerações análogas que vieram a se constituir. A expressão Favela irrompe no sertão 

baiano onde os seguidores de Antônio Conselheiro, tendo - se difundido a partir da 

ocupação do Morro da Providência por soldados que regressavam de Canudos. Como 

ressalta Oliveira e Macier: 

 

Reconstituindo o processo no livro “Os morros cariocas no novo 

regime”, publicado em 1941, Dias da Cruz (apud Cabral, 1996:30), 

assim o descrevia: Terminara a luta na Bahia. Regressavam as tropas 

(...). Muitos soldados vieram acompanhados de suas “cabrochas.” Eles 

tiveram que arranjar moradas. (...) As cabrochas eram naturais de uma 

serra chamada Favela, no município de Monte Santo, naquele estado. 

Falavam muito, sempre da sua Bahia, do seu morro. E ficou a Favela 

nos morros cariocas. Primeiro, na aba da Providência, morro em que 

já morava uma numerosa população; depois foi subindo, virou para o 

outro lado, para o Livramento. Nascera a Favela, 1897”.( Oliveira e 

Macier, 1999, p. 64 e 65 in Um Século de Favela). 

 

A favela surge em virtude da ausência de moradias e da necessidade da 

população de baixa renda se manter na área urbana da cidade. Essas habitações são 

registradas oficialmente como construções e ocupações irregulares e, em razão disso, 

consideradas um espaço dominado por criminosos. Logo, o termo favela é utilizado 

pelo poder público para definir o espaço como uma terra sem lei, reduto de malandros e 

marginais como define o delegado da 10.ª circunscrição endereçada ao Dr. Enéas 

Galvão: 

 

“Infestado de vagabundos e criminosos que são o sobressalto das 

famílias no local designado, se bem que não haja famílias no local 

designado, é ali impossível ser feito o policiamento porquanto nesse 

local, foco de desertores, ladrões e praças do Exército, não há ruas, os 

casebres são construídos de madeira e cobertos de zinco, e não existe 

em todo o morro um só bico de gás, de modo que para a completa 

extinção dos malfeitores apontados se torna necessário um grande 

cerco, que para produzir resultado, precisa pelo menos de um auxílio 

de 80 praças completamente armadas. (...) Parece, entretanto, que o 

meio mais prático de ficar completamente limpo o aludido morro é ser 

pela Diretoria de saúde Pública ordenada a demolição de todos os 

pardieiros que em tal sítio se encontram, pois são edificados sem a 
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respectiva licença municipal e não têm as devidas condições 

higiênicas.” (Zalluar e Alvito, 1999, p. 8 e 9).  

 

Através desse documento, datado de 04 de novembro de 1900, notamos que 

olhar atribuído aos moradores das favelas, bem como os termos pejorativos se 

perpetuam por muitos anos. Desta forma, são evidenciados os perigos acerca das 

moradias insalubres que traziam riscos para a saúde pública e de um território perigoso 

composto por marginais. Além da pobreza de seus habitantes, da ausência de medidas, 

investimentos e o abandono do poder público, surgiram às imagens que fizeram da 

favela o lugar de carência e da falta. (ZALUAR e ALVITO, 2006). 

 Nessa perspectiva, “a favela era permitida, portanto, desde que obedecesse a 

uma condição fundamental: ser invisível aos olhos da classe dominante ofuscado pelo 

glamour da arquitetura parisiense e pelo modo de vida moderno” (SILVA e BARBOSA, 

2005 p. 26). No ano de 1920, a convite do prefeito Antônio Prado Junior, o engenheiro 

Alfred Agache dá início a uma nova reforma urbana. Conhecido como “Plano Agache” 

o argumento era de aprimorar a estrutura espacial da cidade, no entanto, com o claro 

objetivo de remover as favelas se apropriando dos mesmos argumentos utilizados na 

Reforma de Pereira Passos.   

No governo de Getúlio Vargas
10

 o plano de reformulação urbana de Agache se 

reestrutura, uma vez que ocorre um processo de expansão das favelas com a chegada de 

um número significativo de indivíduos provenientes de diversas partes do país. O 

período conhecido como Estado Novo foi um governo marcado por um regime 

autoritário e populista, já que, era explícita a inquietação do poder público com as áreas 

populares.  

No que se refere à conduta do poder público frente a sua atuação nas favelas, 

fica evidente que seu interesse maior, é a eliminação desses espaços por um processo de 

retirada da população de baixa renda e eliminação das moradias com o intuito de 

desocupar essas áreas em virtude da valorização dos espaços nos arredores das favelas 

alterando o valor dos terrenos, proporcionando aos donos das terras um aumento na 

renda com locação e venda. 

                                                           
10

 O Período da ditadura do Estado Novo 1937 a 1945. 
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Nesse período, houve a criação do programa habitacional do governo, que 

consistia na criação de vilas residências para a população de baixa renda. Os moradores 

foram removidos para os parques proletários onde cômodos essenciais eram de uso 

coletivo e contavam com a ausência de infraestrutura básica. No entanto, o Estado 

exercia o controle através de uma fiscalização, uma vez que as unidades contavam com 

um sistema de administração com o objetivo de submeter os indivíduos ao controle. 

 O processo de criação dos parques proletários contribuiu para que houvesse um 

movimento de organização da população na luta pelo direito a moradia e de se opor a 

mais um episódio de expulsão dos espaços encoberto por uma política habitacional. Em 

virtude da resistência dos moradores, os parques proletários chegam ao fim em 1940 e 

se somam as favelas já existentes.  

Ainda no período do governo Vargas, as favelas se espalham por toda cidade do 

Rio de Janeiro, avançando para a Zona Sul e para os bairros dos subúrbios, 

acompanhando o desenvolvimento da capital. Logo, o governo admite a favela como 

uma “questão social”. No entanto, “o regime de Vargas retomou a temática higienista 

que atribuía à propagação de inúmeras doenças e más condições sanitárias das moradias 

populares.” (VALLADARES, 2005). A partir desse momento, as classes populares 

passam a ser socialmente aceitas fomentando as políticas públicas com o intuito de 

suprir as demandas habitacionais, de infraestrutura e diversos serviços básicos para os 

moradores desses espaços. 

 Nesse sentido, à Arquidiocese do Rio de Janeiro em uma ação conjunta com a 

prefeitura do Rio de Janeiro, tem início à criação da Fundação Leão XIII, que tinha 

como objetivo atuar diretamente nas favelas, entretanto, com o lema: “é necessário subir 

o morro antes que dele desçam os comunistas”, afirmava o slogan que disseminava a 

cada dia trazendo a preocupação de grupos e partidos ligados às estruturas de 

dominação do país (VALLA, 1986). Deixava claro que criar resistência à influência 

comunista fazia parte dos seus objetivos. Para Burgos: 

 

A fundação Leão XIII tinha por finalidade principal oferecer uma 

alternativa à pedagogia populista estado-novista. No lugar da ideia de 

Estado- nação e do apelo a lideranças carismáticas, a Igreja oferece a 

cristianização das massas; no lugar da coerção, oferece a persuasão, 
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motivo pelo qual não se exime de incentivar a vida associativa nas 

favelas (BURGOS, 2006, P.29). 

 

A Fundação Leão XIII contribuiu para a formação de diversos grupos 

denominados de Serviços de Organização de Comunidades, que procuravam associar as 

atividades das obras sociais com as atividades locais. Desse modo, contribuiu para a 

criação das Associações de Moradores que exerciam suas atividades de acordo com as 

orientações da Fundação. Em 1955, a Cruzada São Sebastião foi criada também 

vinculada a Igreja, a instituição que fornecia auxílio material e espiritual para a 

população. “A Cruzada exercia uma atuação mais direta, posicionando-se, em alguns 

momentos, como interlocutor dos moradores das favelas junto ao Estado” (BURGOS, 

2006). 

 

Entre 1956 e 1960, a Cruzada realiza melhorias de serviços básicos em 12 

favelas, executando 51 projetos de redes de luz, urbanizando 

parcialmente uma favela (Morro Azul) e completamente a favela Parque 

Alegria. Também constrói no Leblon, o conjunto habitacional que ficaria 

conhecido como Cruzada, primeira experiência de alojamento de 

moradores nas proximidades da própria favela que habitavam 

(VALLADARES, 1978:23, apud, BURGOS). 

 

O trabalho da Cruzada era fazer com que as classes populares trocassem as favelas 

pelos apartamentos, valendo-se das ações sociais, sugerindo o deslocamento da 

população da Favela da Praia do Pinto para os conjuntos residenciais instalados nas terras 

da prefeitura. Em 1956, sob o comando do governo municipal, o SERFHA (Serviço 

Especial de Recuperação das Favelas e Habitações Anti-Higiênicas) comandava 

intervenções com o propósito de remover as favelas, inibindo o seu crescimento e 

fiscalizando o crescimento dos espaços e dos moradores.  

Ao Estado coube, entre outras ações, comprometer-se com o fortalecimento das 

associações das favelas e nada fazer sem anúncio ou acordo prévio, fiscalizar o uso dos 

recursos recolhidos pela associação e aplicados em melhorias nas favelas. Inúmeras ações 

revelam a ação do poder público e das classes dominantes em retirar da cidade do Rio de 

Janeiro as favelas, prova disso, seria a ausência no Código de Obras da Cidade. No 
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entanto, as ações públicas são criadas com objetivo de atender as demandas de um único 

seguimento social.  

No período que compreendeu a ditadura empresarial militar, à política de remoção 

das camadas populares das favelas adotaram uma postura de extrema violência, e a essas 

ações houve reação por parte dos moradores das favelas e de alguns setores da sociedade. 

“Por meio da resistência física; jurídica e de estratégias de visibilidade da luta outros 

setores da sociedade também passaram a aderir ao movimento vencendo as remoções” 

Barbosa (2004/2005). A vitória fortaleceu a organização da comunidade estimulando-os a 

lutar por melhores condições de vida na comunidade. 

De acordo com Boulos (2014), nesse período os programas habitacionais 

desenvolvidos pelo Estado não representaram de modo algum um contraponto a lógica de 

eliminação da moradia como direito. Ao contrário: aprofundaram o caráter excludente e 

mercantil dessa lógica.  

As iniciativas propostas pelo BNH (Banco Nacional de Habitação) 
11

voltadas aos 

mais pobres fracassaram por conta de sua lógica bancária e empresarial. Seu objetivo era 

voltado ao lucro com a produção e financiamento de moradias, denotava o seu caráter 

mercantil sendo privilégio dos que podiam pagar por ela. O BNH, apesar der um órgão 

estatal não financiava imóveis que contemplasse os mais pobres a finalidade era garantir 

o lucro e não o acesso à moradia. 

A partir de meados da década de 1970 e durante a década de 1980 o objetivo do 

Estado passa a ser o de integrar a favela à cidade, considerando que a luta pelo direito de 

morar se deu mediante a resistência, o que não foi capaz de garantir a legalidade da 

moradia para famílias de baixa renda que residiam na cidade. De acordo com Barbosa: 

 

                                                           
11 BNH - Banco Nacional da Habitação. Pela Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, foi instituído o Plano 

Nacional da Habitação e criado o Banco Nacional da Habitação, com sede no Rio de Janeiro. O banco 

deveria ser o gestor e financiador de uma política destinada a “promover a construção e aquisição da casa 

própria, especialmente pelas classes de menor renda”, bem como a ampliar as oportunidades de emprego 

e dinamizar o setor da construção civil. Após 22 anos de existência, o BNH foi extinto pelo Decreto-Lei 

nº 2.291, de 21 de dezembro de 1986, do então presidente da República José Sarney, que também 

transferiu a função de coordenador do SFH para a Caixa Econômica Federal e a de regulador para o 

Banco Central. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervobanco-nacional-da-habitacao-bnh; acesso 

em 26/11/2018. 

 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervobanco-nacional-da-habitacao-bnh
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Durante esse período, a porcentagem da população favelada no Rio de 

Janeiro passou de 18% para 32%. Se em 1970 essa população significava 

um total de 75.770 habitantes, em 1980 o número alcança 1.740.800, 

configurando um aumento expressivo no número de favelas: de 230 

favelas em 1970 para 309 favelas em 1980. (Dados obtidos da 

FFEMA,1980, Mattos Apud, Barbosa, 2004/2005, p.115) 

 

Com essa política, o poder público não assegurava a regularização do uso do solo 

e não viabiliza políticas para a regularização fundiária que será, historicamente, 

subordinada ao mercado imobiliário e a produção empresarial. A questão habitacional, 

portanto, é uma expressão das contradições próprio da relação capital e trabalho. A 

cidade é uma expressão da luta de classes. O sentido da luta por moradia para os 

trabalhadores está na luta pelo seu espaço, que atua como sujeito histórico na 

conformação da cidade. Como Boulos bem observa: 

 

É como se, na cidade, existissem duas cidades: a dos ricos e a dos pobres. 

E cada vez mais separadas. Já vimos como a especulação imobiliária fez 

surgir às periferias. As periferias são para eles, verdadeiros depósitos de 

pobres. O que a burguesia sempre quis, e hoje as cidades permitem, é que 

os pobres se matem entre si longe dos olhos deles e sem incomodá-los 

(Boulos, 2014 p.36) 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, o poder público instituiu um sistema de segregação 

evidente, construindo muros em torno das favelas, sem o consentimento dos moradores, 

apartando - os do resto da cidade. O resultado é um modelo social injusto e opressor.  

Para autor, o Estado tem se servido cada vez mais de uma gestão militar da cidade 

com o objetivo de manter os pobres sobre o controle nas periferias. O único serviço 

público que atua na periferia é a polícia com um único objetivo: oprimir e humilhar os 

trabalhadores. Nas favelas, a polícia age de acordo com uma “lei de exceção,” “um estado 

de sítio”. Os jovens e negros são as principais vítimas dos abusos e do extermínio 

policial. 

Nas últimas décadas, profundas mudanças foram observadas nas esferas 

econômicas, política, social e cultural. Em especial a partir da década de 1990, foram 

adotadas medidas políticas e econômicas que alteraram profundamente as políticas 

sociais desenvolvidas pelo Estado. O aumento da precarização das condições de vida da 
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classe trabalhadora fomentando substancialmente a pobreza no país. Atualmente, parcelas 

majoritárias da classe trabalhadora não conseguem constituir-se nem como cidadãos, nem 

sujeitos de direitos, em especial os jovens que transitam ora no mercado formal, ora no 

mercado informal e até mesmo no mercado ilegal. 
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CAPÍTULO III - CULTURA E SUAS EXPRESSÕES NAS FAVELAS 

CARIOCAS 

 

3.1 As manifestações culturais na era da globalização 
 

Para entender a cultura popular no âmbito das lutas de classe, realizaremos uma 

breve análise de que forma o pensamento hegemônico, se configura atualmente na 

sociedade brasileira e as consequências desse cenário para a definição de ações contra 

hegemônicas. Para isso, analisaremos os efeitos que as novas condições de produção 

apresentam para o mundo das relações sociais. 

Vemos que a história do capitalismo é a história da mundialização do capital, 

por ser possível afirmar que a novidade do período da globalização está acima do 

crescimento planetário do capitalismo. Assim, podemos definir a globalização como um 

acontecimento da mundialização do capital, da constituição dos territórios subjetivos em 

detrimento da velha territorialidade, que tinham seu suporte no Estado-nação. 

Experimentamos um período de que Santos (2007) define como “desterritorialização” 

generalizada e desorganização da velha identidade. 

A globalização está diretamente relacionada com as novas tecnologias e as 

mídias atuais que resultam uma nova forma de funcionamento do capitalismo. Dá-se, 

nesse caso uma autonomia do sistema financeiro e de uma acumulação flexível e o 

predomínio do capital financeiro e especulativo.  

A emancipação no que se refere ao Estado e a complexificação da comunicação, 

simultaneamente, fizeram do mercado o agente fundamental da regulação da vida social 

dos indivíduos. Diante disso, concordamos com Debord (1997) quando o autor 

caracteriza a sociedade como uma “sociedade do espetáculo” citando o modo como a 

lógica da troca e consumo das mercadorias influencia as relações.  

Nesse contexto, as classes dominantes buscam estratégias com a intenção de 

justificar a exaltação do mercado e, com isso, preservar a organização social. Portanto, 

observamos que a cultura realiza uma função indispensável no cenário mundial, e a 

partir dessa conjuntura, destacam-se os meios de comunicação. Agem em dois campos 

significativos. Corroboram com a ideologia neoliberal, fundamentado em um discurso 

que naturaliza os acontecimentos e anunciam o fim da história.  

Em contrapartida, compõem a indústria que desempenha um papel decisivo na 

economia, já que tudo é transformado em mercadoria, até mesmo a cultura. Como 

resultado da consolidação dos mecanismos ideológicos predominantes, notamos que as 
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relações estão se decompondo cada vez mais no cotidiano dos indivíduos. Uma 

sociedade mesclada e marcada por uma profunda desigualdade social. 

Fato determinante para compreensão da fragilidade das organizações culturais e 

populares na atualidade, motivo pelo qual observamos a ausência de um discurso de 

cunho contra hegemônico, já que uniformizar a cultura, enfraquecendo as camadas 

populares, é necessário para preservação da ordem. Cancilini (1983) observa que, “a 

diversidade dos padrões culturais, dos objetos e dos hábitos de consumo é um fator de 

perturbação intolerável para as necessidades de expansão constante que é intrínseca ao 

capitalismo”. 

Nesse contexto, um espaço que experimenta tamanha segregação, as classes 

subalternas sofrem com a ausência de mecanismos capazes de corresponder à 

organização da sua cultura, que são capazes de formar e desenvolver um pensamento 

crítico, mesmo assim não é possível calar a voz povo.  

Diante disso, podemos dizer que a resistência das camadas populares que 

convivem e suportam a exploração e a repressão que existe em uma sociedade desigual 

mesmo que sem poder se opor a essa condição. “A expressão oral das massas pode ser 

sufocada, esvaziada, induzida, mas não se pode impedir os homens e mulheres de 

conversarem, trocarem ideias, contestarem, resistirem nos barracos, botequins, becos e 

vielas” Coutinho (2007). 

Dessa forma, o objetivo é distinguir a fase crítica da cultura popular 

considerando a existência de uma parte da ideologia dominante. Consideramos que, 

mesmo que haja a possibilidade de se opor ao pensamento dominante, é fundamental 

reconhecer e valorizar a cultura do povo. 

Partindo deste contexto, analisaremos as manifestações da cultura popular 

proveniente dos espaços favelados da cidade do Rio de Janeiro. Considerando, ser 

indiscutível a resistência dos moradores dessas comunidades. Assim, compreendemos 

que hoje a cultura está diretamente relacionada as formas de resistências que esses 

espaços encontram enquanto locais que são ocupados pelas classes populares nos 

centros urbanos. 

Com o propósito de manter a classe popular sobre o seu domínio, a classe 

dominante recorre aos meios coercitivos, no entanto, precisam obter o consenso de 

todos, através da persuasão no qual, o papel da cultura é decisivo. Com isso, crescem o 

papel das organizações que fortalecem as classes detentoras do poder, com o objetivo de 

desorganizar as organizações populares. Em contrapartida, nas favelas a situação se 
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agrava ainda mais uma vez que, a repressão por parte da polícia se faz presente a todo 

instante. Logo, a coerção e a violência adotada pelas instituições públicas que agem de 

maneira precisa para conter a pressão das massas populares presentes nesses espaços.  

Ainda que seja um consenso que a favela abriga cidadãos trabalhadores e não 

“marginais”. A discriminação com essa população inicia-se no próprio poder público 

como exemplo, o caso do garçom Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, 26 anos, 

morador da comunidade Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. Rodrigo descia a ladeira 

da comunidade para esperar a esposa e os filhos chegarem a casa num dia de chuva 

quando foi alvejado por três tiros disparados por um policial militar. Ele segurava um 

guarda-chuva, que o agente de segurança “confundiu” com um fuzil. Da mesma forma, 

um jovem de 16 anos foi morto no Morro do Borel, também no Rio de Janeiro, com um 

tiro na cabeça, após os militares confundirem o saco de pipoca que o jovem segurava 

com entorpecentes.  

Após ser eleito o governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel 

declarou que os policiais militares não devem ser responsabilizados por matarem 

indivíduos que portem “armas.” Para se referir aos homicídios, o então governador usou 

o termo abate
12

.“O correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o 

correto: vai mirar na cabecinha e... fogo! Para não ter erro”, declarou Witzel
13

. Portanto, 

cumpre ressaltar que: 

 

 
Em 2016, 10.274  mortes violentas não tiveram a causa-base 

esclarecida (6,6% do total), o que pode gerar grandes diferenças na 

prevalência de homicídios no âmbito do município. Conforme 

estimativas de Cerqueira (2013), 73,9% das mortes violentas com 

causa indeterminada eram, na verdade, agressões mal classificadas. 

Portanto, para evitar maiores distorções nas taxas de mortes violentas 

entre os municípios, tratamos de agregar essa categoria ao que foi 

definido anteriormente como homicídios. Assim, o conceito de mortes 

violentas aqui trabalhadas envolve a soma de agressões, intervenções 

legais e mortes violentas com causa indeterminada, tomando como 

referência o município de residência da vítima. (IPEA, Atlas da 

violência,2018, p.10) 

 

 

                                                           
12

 “Lei do Abate” em trâmite no Congresso. Cujo autor José Medeiros: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para presumir a legítima defesa quando o agente de segurança 

pública mata ou lesiona quem porta ilegal e ostensivamente arma de fogo de uso restrito. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7203849&disposition=online. Acesso 27/11/18 
13

 Fonte: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/os-riscos-e-a-viabilidade-de-uma-politica-de-

seguranca-que-da-2018licenca-para-matar2019. Acesso 27/11/18 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7203849&disposition=online
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Esse cenário é fruto de um processo histórico, no qual a atuação do Estado nos 

espaços populares se deu de forma mínima como já vimos anteriormente. Os resultados 

são sérias consequências para as formas de organização das camadas populares. 

Percebemos que a cultura como uma das formas de organização das camadas 

populares não pode ser tratada como uma coisa natural, por ser produto das relações 

sociais dentro de um determinado processo histórico, portanto, a cultura tem uma 

relação direta com as condições materiais de vida dos indivíduos, não se deve dizer que 

ela é a expressão apenas de um grupo social. Cultura faz parte de um processo histórico 

ativo. 

Como mencionado anteriormente, podemos pensar a cultura como um processo 

reprodutor de uma determinada estrutura social, da qual participa e interfere nesta 

realidade para altera-la ou mantê-la no “status quo”. A citação que segue, ressalta que:  

 

A cultura é uma dimensão essencial na conformação da sociabilidade, 

como campo de expressão da alienação e da rebeldia, refúgios 

encontrados pelas classes subalternas [...] A cultura, sendo parte e 

expressão das forças políticas em luta pela hegemonia no seio da 

sociedade nacional, em conjunturas históricas determinadas, contém 

elementos simultaneamente reprodutores e questionadores da ordem 

(Sartriane, 1986, apud, Iamamoto, 2010, p. 400) 

 
 

Coutinho (2002) reitera que, a concepção metafísica abarca “a cultura como 

objeto, ou mercadoria desconsiderando o processo pelo qual o homem, através da sua 

práxis criadora, transforma ativamente a realidade cultural.” Essa ideia tende a rejeitar o 

papel principal dos indivíduos no universo cultural, considerando a centralidade do 

objeto.  

Nessa perspectiva a cultura surge como algo natural, baseada em ideias que 

prevalecem sobre os indivíduos. Dessa maneira, a cultura é concebida como uma união 

inseparável entre o sujeito e o objeto, resultado da ação humana a partir de uma 

realidade social e suas relações de produção nela estabelecida. Contudo, não podemos 

resumir cultura como simples produto do universo da produção. Além disto, ela cumpre 

a função de repor o sistema vigente, agindo sobre as relações sociais segundo as 

relações de produção. 
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Por isso, entendemos que as manifestações populares estão cada vez mais 

escassas e pouco a pouco as formas para que as classes subalternas possam fazer valer a 

sua vontade. Contudo, é possível perceber a importância da cultura popular na 

possibilidade de uma crítica social e em sua capacidade de se opor ao pensamento 

dominante, em razão disso não tem como ignorar um papel que deve ser determinante 

no enfrentamento na conquista de uma nova hegemonia. 

 

 

 3.2  As expressões das classes populares no espaço urbano do Rio de Janeiro 

 

A sociedade brasileira é marcada por uma profunda desigualdade, atravessada 

por contradições e pelo antagonismo de classe. As velhas oligarquias resistem por 

décadas controlando o rumo do país, direcionando a economia, a política e decidindo 

acerca da cidadania da população, retirando direitos sem precedentes. 

As classes populares não contam com o amparo das políticas públicas e 

vivenciam a exploração da sua força de trabalho ou a experiência da falta de 

oportunidades no mercado, seja no campo ou nas cidades, ficando a disposição dos 

detentores do capital.  

A dificuldade de se organizar politicamente e de se manifestar na tentativa de 

construir outra realidade que Chauí (1993) define como sociedade de lei sem peso. 

“Uma sociedade na qual as leis sempre foram armas para preservar privilégios e o 

melhor instrumento para a repressão e a opressão, jamais definindo direitos e deveres”. 

E segue afirmando:  

 

No caso das camadas populares, os direitos são sempre apresentados 

como concessão e outorgam feitas pelo Estado, dependendo da vontade 

pessoal ou do arbítrio do governante. Situação que é claramente 

reconhecida pelos trabalhadores quando afirmam que 'a justiça só existe 

para os ricos', e que também faz parte de uma consciência social difusa, 

tal como se exprime num dito muito conhecido no país: 'para os amigos, 

tudo; para os inimigos, a lei'. Como consequências foram consideradas 

inúteis, inócuas, feitas para serem violadas, jamais transformadas ou 

contestadas. E onde a transgressão popular é violentamente reprimida e 

punida, enquanto a violação pelos grandes e poderosos sempre 

permanece impune (Chauí, 1993, p.54). 
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Entendemos que atualmente não há no mundo algo que não seja contaminado 

pelo desenvolvimento do capital e do sistema neoliberal. Entretanto, parte da sociedade 

pertence à classe subalterna, onde podemos encontrar uma forma de organização própria 

de uma classe que não tem acesso aos bens e serviços que a burguesia usufrui. 

As formas adotadas pela classe subalterna para resistir às opressões da classe 

dominante são precisas, apesar de não compreender claramente através de um 

conhecimento teórico, os indivíduos subalternizados possuem um conhecimento 

empírico, mediante suas condições concretas de vida no que tange seu próprio sustento 

bem como, sua situação de desvantagem em uma sociedade de classes. Onde o 

enfrentamento e o conflito com os proprietários dos meios de produção ou com o 

Estado, a consequência sempre será o uso de ações coercitivas para conter as 

manifestações das camadas populares.  

Como já abordamos anteriormente, as favelas e seus moradores vivenciam uma 

profunda discriminação social e como consequência os indivíduos que habitam nesses 

territórios são marginalizados e rotulados como classe perigosa.  

A ausência de investimento público e as formas de atuação tanto do governo por 

suas instituições quanto dos meios de comunicação nesses espaços contribuem e 

fortalecem para a perpetuação de uma imagem dominada pela miséria e violência, que 

produz contraditoriamente mais medo das vítimas da pobreza do que das causas desta. 

Como acrescenta Fernandes (2009), aqueles que representam o tipo idealizado do 

criminoso nesses espaços são sempre os, (jovens do sexo masculino e os negros) são 

percebidos como ameaça à ordem social da cidade. Logo:  

 

Os estereótipos sobre as características dos moradores das favelas, 

presentes em um texto do final dos anos de 1960, definiu como o mito 

da marginalidade (PERLMAN,1977), de que fariam parte, entre outros, 

a cultura da pobreza, resignação e o ressentimento como máximas de 

conduta atribuída aos ‘favelados’, dão lugar ao que bem se poderia 

chamar de mito da “cultura da violência”. (BURGOS,2012, p.377)  

 

 

Segundo o Censo 2010 do IBGE, o Brasil tinha cerca de 11,4 milhões de pessoas 

morando em favelas e cerca de 12,2% delas (ou 1,4 milhão) estavam no Rio de Janeiro. 

Considerando-se apenas a população desta cidade, cerca de 22,2% dos cariocas, ou 

praticamente um em cada cinco eram moradores de favelas.   
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Renegados socialmente, os moradores das favelas têm suas condutas sociais e 

seus padrões estéticos desvalorizados. Considerando que as representações hegemônicas 

constituem uma visão generalizada com uma extensa disseminação em diferentes 

grupos sociais, com diversos graus de aceitação, e, no caso das favelas, a associação 

com a violência acaba por defini-las de modo geral.  

Essas representações não correspondem à diversidade sociocultural desses 

territórios e dos grupos que neles habitam. Determinando assim um processo que 

solidifica algumas práticas e formas de sentir e pensar a favela, e o comportamento de 

medo e distanciamento daí derivados. No entanto, as favelas são parte da história da 

cidade do Rio de Janeiro, e a sua presença já é assinalada em escritos desde a década de 

1865 (Abreu, 1994).  

Além de suportarem o preconceito e a discriminação de outros grupos, os 

moradores das favelas têm sua imagem relacionada à desordem urbana pela natureza da 

violência do “tráfico de varejo”, gerando desdobramentos na construção de 

subjetividades dentro ou fora da favela e agravando representações sociais que orientam 

as práticas e as comunicações no território dos grupos sociais.  

A diversidade da vida contemporânea revela infinitos contextos, exemplos de 

saberes e formas de ser e estar no mundo que tem a necessidade de ser negociada e 

reatualizada a cada dia. Essas questões que foram trazidas foram surgindo no decorrer 

da pesquisa e da necessidade de se desvelar o universo pesquisado, estabelecendo com 

ele uma via de mão dupla que pusesse em contato e possibilitasse as trocas entre os 

projetos culturais e seus resultados nas comunidades cariocas. 

Nesse sentido, a proposta foi primeiramente conhecer esse território e seus 

atores com a intenção de constatar os efeitos produzidos pelos diversos projetos 

culturais desenvolvidos nas favelas, em particular falaremos sobre um deles e os seus 

impactos na vida dos indivíduos. 

 

3.3 A favela sob o olhar dos seus moradores 

As personificações hegemônicas constituem um olhar generalizado com uma 

imensa difusão em diversos grupos sociais com diferentes graus de anuência, no âmbito 

das favelas, a conexão com a violência acaba por defini-las de modo geral. Desmedidas 

representações não retratam a diversidade sociocultural existente nesses espaços e dos 
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grupos que nele habitam. Verifica-se assim um processo que solidificam determinadas  

formas de pensar e sentir a favela, e a segregação daí resultantes. 

Na atual conjuntura, subsistem ideais sociais que refletem e fomentam o medo 

dos estratos sociais que não residem em favelas, com o discurso que nessas áreas 

prevalecem o domínio do tráfico, culpabilizando e generalizando todos os indivíduos 

que habitam essas comunidades, associando-os a desordem urbana, influenciando na 

produção da subjetividade tanto na favela como no “asfalto”, intensificando práticas 

sociais que orientam os grupos na sociedade. Entretanto, a diversidade da vida 

contemporânea tem revelado inúmeras situações, tipos e formas de estar no mundo, que 

carecem de ações a serem negociadas e atualizadas cotidianamente, para que se amplie 

uma visão completa sobre a cidade, legitimando as mais variadas perspectivas. 

Ao longo dessa pesquisa visamos desenvolver uma “cartografia” das práticas 

culturais e um recorte regional no âmbito do projeto cultural desenvolvido em algumas 

favelas cariocas, cuja abrangência geográfica incorporou as comunidades do Alemão, 

Babilônia, Borel, Cantagalo, Mineira, Prazeres, Providência, Rocinha e Santa Marta.      

Analisando como os jovens moradores na elaboraram e divulgaram os seus 

registros fotográficos, cujo cenário principal são as comunidades da cidade do Rio de 

Janeiro onde cada um reside. As imagens revelam não só a forma como os jovens 

identificam esses espaços, mas também uma reflexão crítica sobre o dia a dia dos seus 

moradores. 

As nove comunidades reunidas, em que pese suas diferenças e potências 

qualitativas, foi uma referência na formação desse grupo de jovens desafiados a retratar 

através de imagens produzidas por um celular os lugares onde vivem. A seguir, 

apresentaremos uma breve descrição de cada comunidade
14

. 

O Complexo do Alemão é um complexo que abrange um conjunto de quinze 

favelas na cidade do Rio de Janeiro, fazendo divisa com seis bairros como: Penha, 

Olaria, Ramos, Bonsucesso, Inhaúma e Engenho da Rainha que compõe a zona norte da 

cidade. Segundo dados oficiais essa comunidade é composta por 60 mil habitantes, o 

que diverge com dados dos próprios moradores que afirmam ser 120 mil habitantes e 

cerca de 18.226 domicílios. 

                                                           
14

  Fonte: Instituto Pereira Passos (IPP) 
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 Teleféricos Complexo do Alemão. Créditos : Josiane Santana 

O Morro da Babilônia foi considerado um ponto estratégico pelos militares, por 

permitir uma visão privilegiada era usado como base de proteção da Baía de Guanabara, 

considerada porta de entrada da cidade do Rio de Janeiro pelo mar. Possui cerca de 

2.451 habitantes e 777 domicílios. 

 

Morro da Babilônia - Omar Britto ( subir) 
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 O Morro do Borel, comunidade formada na década de 1920, como grande parte 

das favelas da cidade do Rio de Janeiro, sua constituição foi marcada por lutas e 

conflitos. Sendo a primeira comunidade que constituiu uma associação de moradores 

onde fundou a UTF (União dos trabalhadores favelados). Fato que incentivou as favelas 

em formação. Seu nome é uma referência a Souza Cruz, marca de cigarros cuja fábrica 

estava localizada na comunidade. Localizada no bairro da Usina com 12.811 habitantes 

e 3.734 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Morro do Cantagalo é considerado o morro com a melhor localização da 

cidade do Rio de Janeiro por sua proximidade com um dos bairros mais valorizados da 

cidade. Após a construção do elevador panorâmico que liga asfalto a comunidade, a 

favela passa a ser explorada como ponto turístico. São aproximadamente 4.771 

habitantes e 1428 domicílios. 
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Morro do Cantagalo RJ. Créditos: Magno Neves  (Formatar ) . 

 

Com 5.770 e 1.717 habitantes o Morro da Mineira está localizado no bairro do 

Catumbi. Seu nome é fruto de uma homenagem feita por seus moradores a parteira, 

mineira Maria da Silva Dia.  

 

 Créditos: Jessica Higino ( subir) 
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O Morro dos Prazeres, localizado no bairro de Santa Tereza. Sua ocupação se 

deu a partir da década de 1940, com a chegada dos primeiros moradores na colina.  

Atualmente, está situada a escada central da comunidade. Seu nome foi dado em 

homenagem à madre Maria Tereza dos Prazeres, que rezava missa no local. Situado em 

um ponto estratégico do centro da cidade, possui uma das vistas mais bonita do Rio de 

Janeiro. Onde é possível contemplar o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e a Baía de 

Guanabara. São 2.136 Habitantes e 622 domicílios. 

 

 

Foto: Saulo Nicolai 

 

O Morro Da Providência, Primeira favela do Brasil, ocupada em 1897, pelos 

primeiros soldados que retornaram da Guerra de Canudos. Situado entre os bairros do 

Santo Cristo e Gamboa, atualmente possui em média 4.889 habitantes e 1.465 

domicílios. 
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 Foto: Joyce Marques 

 

A Rocinha está localizada entre os bairros da Gávea e São Conrado com mais de 

70.000 mil habitantes e 24.543 domicílios é considerada a maior favela da cidade do 

Rio de Janeiro. Por sua extensão territorial e populacional, passou a ser considerado 

como bairro, a partir da Lei Nº 1.995 de 18 de Junho de 1993. 

 

 

Foto: Rafael Gomes 
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O Morro Santa Marta era um terreno vizinho do Colégio Santo Inácio e foi 

disponibilizado para construção de moradias de seus funcionários, tornando-se 

posteriormente o Morro Santa Marta em homenagem a uma imagem da mesma que até 

hoje permanece em uma igreja localizada no alto do morro. Foi a primeira comunidade 

a receber uma Unidade da Polícia Pacificadora (UPP), em 2008. Localizada no bairro de 

Botafogo, possui cerca de 3.908 habitantes e 1.176 domicílios. 

 

 

Foto: Elana Paulino 

 

Considerando esse princípio de ordem metodológica constituído na finalidade do 

projeto cultural Favelagrafia, buscaremos construir uma breve análise das realizações 

artísticas e culturais nos espaços anteriormente citados e sob a visão dos seus 

moradores, bem como identificar possibilidades concretas de transformação dos 

estigmas impostos aos jovens moradores desses espaços que poderão surgir através da 

arte. Tendo como pressuposto a hipótese de mudança e transformação do modo como 

essas áreas e seus moradores são vistos pelos demais moradores das outras áreas cidade.  

 Tomaremos como base um recorte regional das áreas delimitadas na dinâmica 

do referido projeto cultural, em virtude de sua extensão urbana e na viabilidade dos 

bairros que as compõe. Assim, uma primeira identificação deve localizar o conjunto de 

bairros enunciados no que se convencionou denominar de comunidades.  
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Como já visto nos capítulos anteriores, essas regiões expressam em suas 

realidades particulares o processo desigual de urbanização, e por isso recebem a 

denominação de “periferia urbana.” As periferias urbanas incluindo os espaços das 

favelas são geralmente definidas como territórios carentes, miseráveis e violentos, não 

são considerados em suas potencialidades de superação das condições objetivas e 

subjetivas das desigualdades sociais. Prevalecem os clichês e estigmas que marcam 

negativamente todas as experiências de relações sociais, inclusive as culturais.  

Não há de se estranhar que o senso comum considera que “falta cultura” aos 

moradores dessas comunidades urbanas. Muitas vezes o fazer cultural das periferias é 

conhecido e faz até sucesso. Porém, a questão principal é que essas práticas não são 

reconhecidas como relevantes para sociedade como um todo. E, não raras vezes, 

tornadas invisíveis. Aqui reside um recorte territorial facultativo do significado da 

cultura precisa ser superado com políticas públicas apropriadas ao conjunto de 

experiências e sujeitos sociais que se fazem presentes nesses territórios, em particular na 

região apresentada. 

Ao examinarmos o espaço cultural de bairros considerados periféricos, 

visivelmente não constatamos serviços públicos nem privados de entretenimentos como 

Teatros, Cinemas, Centro Culturais, Museus e Bibliotecas, sobretudo quando 

comparados aos localizados em outras áreas como no Centro ou mesmo na Zona Sul da 

cidade. Obviamente isto não significa dizer que não há teatro, música, dança, filme, 

literatura, poesia e festa nas comunidades. Assim como, o acesso dos moradores a esses 

espaços ser bastante reduzido.   

Embora os serviços de qualidade sejam importantes para a experimentação e a 

fruição da cultura, não se deve ater a presença destes como critério exclusivo da vida 

cultural da cidade. Existe uma ampla riqueza cultural nas comunidades urbanas da 

cidade do Rio de Janeiro que não consta no ordenamento do mapa oficial dos serviços 

culturais 

O Projeto Favelagrafia foi desenvolvido com o apoio da Secretaria Municipal de 

Cultura. Um projeto criado em parceria entre um diretor de arte e um design que 

compõem a agência de propaganda NBS Rio + Rio
15

 junto com outros parceiros 

                                                           
15

 Criada em 2012 com escritório no morro Santa Marta, a agência é responsável pela criação e 
elaborações de projetos dos moradores das comunidades. 
http://www.nobullshit.com.br/agencia. Acesso em 06/12/18 

http://www.nobullshit.com.br/agencia
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desenvolveram o projeto e a partir daí escolheram nove jovens, moradores de diferentes 

comunidades situadas na cidade do Rio de Janeiro.  

Para esses fotógrafos, foi apresentada a base inicial do projeto, que seria retratar 

a arquitetura da comunidade em que viviam, pois cada fotógrafo tinha uma visão 

particular daquele espaço. A intenção inicial do projeto era destacar sua arquitetura, 

entretanto no decorrer do projeto perceberam que além do cenário seria viável retratar o 

cotidiano dos seus moradores. Suas histórias, seu cenário e seus habitantes em seu 

cotidiano. São particularidades que somente os seus moradores conhecem. 

Reinventando, desse modo, o olhar da cidade em relação à favela. 

Se para a construção da sua casa, o morador precisa trabalhar para pagar o 

prestador de serviço e na sua folga esse mesmo indivíduo trabalha para dar andamento a 

sua obra, o projeto, além de retratar a paisagem passou a incluir pessoas nesses 

registros. Foi incorporado ao projeto um novo formato que além de retratar a paisagem, 

da criação de conexões entre as favelas e cada jovem deveria registrar a sua visão sobre 

determinado espaço.  

Cada fotógrafo possui um acervo contendo em média sete mil fotos que foram 

escolhidas de acordo com os critérios de cada profissional através do olhar do morador. 

Assim, surgiu à imagem dos jovens músicos com os rostos cobertos portando seus 

instrumentos musicais. Foi a partir dessa imagem, que houve um amplo 

compartilhamento nas mídias social, nacional e internacionalmente trazendo 

visibilidade ao projeto e consequentemente premiado com o Leão de Bronze nas 

categorias, Design e Entretenimento no Festival de Publicidade de Cannes no ano de 

2017.  

Ressaltamos que para esses jovens, negros, moradores dessas comunidades que 

carregam o estigma e vivenciam o preconceito e o medo diariamente, ter a oportunidade 

de conhecer outro país, se aproximar de outra cultura, principalmente, por estar em uma 

condição de destaque e reconhecimento, alcança o seu objetivo principal que é o de ser 

visto em condição de igualdade, é ter suas potencialidades e habilidades aceita pela 

sociedade. 
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Para o autor da imagem, mostrar um olhar do morador faz a diferença para 

revelar esse outro olhar das favelas da cidade do Rio de Janeiro. E explica que: 

 

 

“Não só a questão da imagem, e sim de existir um projeto que está 

falando o que realmente nós somos. É o nosso olhar, de quem é 

morador, porque sempre existiu um olhar de fora para dentro. Nos 

filmes, novelas, estrangeiros. Esta é uma das primeiras vezes que está se 

retratando a visão de quem vive o cotidiano desses territórios, de quem 

conhece realmente e isso acendeu o interesse e as pessoas se 

identificaram com o projeto”.
16

 (Valentim, 2016) 

 

 

O projeto cultural Favelagrafia promoveu uma exposição de imagens, 

retratando o cotidiano, as histórias e as belezas peculiares das favelas da cidade do Rio 

de Janeiro gerando oportunidades aos jovens participantes do projeto. O projeto surgiu 

da intenção de produzir uma nova imagem sobre as favelas e periferias da cidade do 

                                                           
16

 https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/310869/arte-da-favela-ocupa-mais-importante-museu-

de-arte-moderna-do-brasil. Acesso em: 21/11/2018 

 

https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/310869/arte-da-favela-ocupa-mais-importante-museu-de-arte-moderna-do-brasil
https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/310869/arte-da-favela-ocupa-mais-importante-museu-de-arte-moderna-do-brasil
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Rio de janeiro, através do enfoque de quem verdadeiramente conhece o território: seus 

moradores. 

 
 

Quando observamos os projetos apresentados encontramos gente que 

faz teatro, dança, música e cineclube com crianças, idosos e pessoas 

com deficiência com repertorio do funk, do hip-hop e das batalhas de 

break acontecendo nas praças e quadras esportivas. Grupos que 

retomam as tradições de música, de dança e da culinária da cultura 

nordestina para atualizá-la na realização de festas em comunidades 

populares. A força do axé revistada no maculele e na capoeira para 

celebrar a memória de resistência de quilombos e quilombolas. Gente 

que junta ecologia, saberes da tradição africana e turismo solidário. 

Saraus que envolvem poesia dos rappers e as oficinas de formação de 

DJ com mutirões para preservação ambiental e de disseminação de 

experiências de agroecologia no bairro. Bibliotecas comunitárias que 

promove o prazer da leitura em oficinas de contação de histórias e de 

artes plásticas que são destinadas à fruição cultural de crianças, 

adolescentes e adultos. (Barbosa, 2017, p.24) 

 

 

 Em síntese, apontamos diversos exemplos de manifestações e produções que se 

efetivam nos territórios onde a cultura é compartilhada. Esses espaços revelam a 

herança cultural proveniente de locais segregados e estigmatizados que redirecionam o 

seu lugar na descoberta da aparência urbana no cenário atual. Contudo, a riqueza das 

práticas culturais e o empenho desses profissionais são marcados pela insegurança e 

instabilidade de desenvolver o seu trabalho. Inúmeras restrições contribuem para que 

isso ocorra como, por exemplo, o alto custo com encargos de aluguéis dos espaços e 

dificuldade na elaboração de projetos e acesso aos editais públicos e privados que 

fomentam os projetos culturais. Essa fragilidade requer uma política pública de cultura 

que seja eficaz e, que tenha a capacidade de viabilizar novas formas de incentivo que 

impulsione e amplie a experiência e identidade dos bairros periféricos e, principalmente 

a cultura natural desses territórios.  

Diante disto, Santos (2007) afirma que a cidadania e a cultura formam um par 

integrado de significações, assim também cultura e territorialidade são, de certo modo, 

sinônimos. E segue afirmando que: 

 “A cultura forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o 

universo é uma herança, mas também um reaprendizado das relações 

profundas entre o homem e o seu meio, um resultado obtido por 

intermédio do próprio processo de viver”. Incluindo o processo 

produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá a consciência 

de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. É por isso que as 
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migrações agridem o indivíduo, roubando-lhe parte do ser, obrigando-

o a uma nova e dura adaptação em seu novo lugar.”  (Santos, 2007, 

p.81) 

 

Observamos que as manifestações culturais dos jovens das favelas contrariam as 

expressões da classe dominante. A arte natural desse território é reprimida e 

criminalizada e, sobretudo, estereotipada por aqueles que detêm o poder e o consenso, e 

que embora não tenha a capacidade de romper com os vínculos de dominação existentes 

na sociedade. Chauí (1986, P.79) “diz não e recusa que a única história possível seja 

aquela concebida pelos dominantes”. 

 

 

“ Na favela, também tem trabalhador” 

 

 Morro da Babilônia / RJ. Foto: Omar Brito 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A sociedade brasileira é composta de uma massa heterogênea de cores, gêneros 

num vasto território, com diversidades culturais, climáticas e geográficas e, para cada 

local habitado, há um Brasil fragmentado e marcado pela característica do seu povo. 

Entendemos que cada indivíduo é um ser sócio- histórico de uma totalidade onde suas 

características são preservadas e reagem de maneiras diferentes aos estímulos recebidos, 

determinando sua prática ao longo da sua existência individual e coletivamente. 

   A cultura de um povo deve ser reconhecida como fruto da desigualdade e de 

uma relação de conflitos com a cultura da classe dominante, que a existência de um 

modo cultural seja capaz de hegemonizar expressões dos indivíduos que permanecem a 

margem da hegemonia, essas manifestações serão sempre marcadas por negação e 

crítica à ordem vigente. Entretanto, esses comportamentos não devem desqualificar o 

talento de cada indivíduo. 

Com este trabalho destacamos a importância de projetos culturais desenvolvidos 

e direcionados aos jovens moradores que habitam as favelas e os morros, no Rio de 

Janeiro, como uma forma de evidenciar os seus talentos. Durante a pesquisa foi possível 

compreender a cultura como uma expressão proveniente desses espaços. 

 O objetivo desse trabalho baseou-se na análise crítica e no entendimento de que 

a luta pela cultura se organiza em uma das instâncias das lutas de classes. O que nos 

possibilita admitir que entre a exploração econômica e a dominação política instala-se 

uma mediação fundamental que permite legitimar e naturalizar às duas primeiras: a 

hegemonia, ou a “cultura em sociedade de classes”. 

Ao longo da pesquisa buscamos compreender como através de projetos culturais 

desenvolvidos e direcionados aos moradores nas favelas da cidade tem revelado talentos 

ocultos em diversas áreas das artes, e com isso desmistificar estigmas que têm sido 

atribuídos aos moradores desses espaços. Entre diversos projetos optamos por discorrer 

sobre o Favelagrafia: que traz um novo olhar para as favelas cariocas onde a imagem 

tem a capacidade de ser utilizada como uma ferramenta de transformação social, ao 

passo que evidencia uma realidade, despertando a curiosidade e dividindo opiniões, com 
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o objetivo de que a população amplie seus horizontes. Compreendemos que a favela é 

um espaço popular composto por uma pluralidade dos grupos que nela residem. 

A concepção da favela incorporada à cidade presume a afirmação de uma cidade 

igualitária, que possui a dimensão do encontro entre diferentes pessoas como principal 

característica. Com isso, requer a consolidação do processo de reconhecimento do outro 

bem como as diversas formas de manifestações dos espaços, valorizando as diferentes 

formas de saberes que necessitam ser legitimados, ampliando a visão com relação a 

esses territórios a partir de quem conhece e neles habitam. 

Nessa dinâmica, surgem trabalhos polarizados que abarcam o olhar que os 

indivíduos do “asfalto” direcionam aos moradores das favelas, ao passo que a população 

natural desses espaços entende que as comunidades devem ser reconhecidas como parte 

que constitui a cidade. Percebemos que a população possui uma visão limitada, fruto de 

um acesso restrito não só de serviços como também do que a cidade oferece. 

Consequentemente, impõe que o foco dos indivíduos seja exclusivamente a comunidade 

criando uma resistência aos outros locais. 

Nota-se uma “cidade partida”, onde a classe dominante possui livre acesso aos 

bens, serviços e ao lazer enquanto a classe subalterna suporta a falta e a discriminação. 

Com isso, opta por ocultar seu próprio endereço como uma forma de defesa diante dos 

estigmas que os atingem. 

A expressão hegemônica de que os jovens vivenciam uma realidade marcada 

pela violência é frágil haja vista a complexidade do cotidiano dos seus moradores. 

Entretanto, a violência dos grupos armados ilegais e da polícia revela uma apreensão 

constante.  

A favela aparece na diversidade dos indivíduos, nos seus hábitos e seus 

contrastes. A imagem da comunidade através do olhar do seu morador, revela uma 

realidade que parte da população vivencia diariamente. O objetivo das fotografias é 

captar imagens de múltiplos cenários, assim como estimular reflexões sobre a força das 

manifestações e a capacidade de promover mudanças. 

Por fim, entendemos que a teoria das expressões sociais revela-se como uma 

lente cuja capacidade é contribuir para a análise de um processo em andamento e refletir 

formas de enfrentamento dessas questões. Essas representações não estão imobilizadas, 

nem servem necessariamente para afirmar visões definidas pelas relações de poder.  
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Ao entendermos esse processo do contemporâneo e lançarmos no solo da 

negociação, sua mudança será permanente e esse movimento deve ser estimulado. 

Apesar de não ser uma tarefa fácil, a teoria, em sua proposição “antidicotômica”, pode 

servir como pano de fundo para propostas de ações no sentido da construção simbólica 

da cidade como um espaço de ampla e real convivência, em que favela e cidade se 

integrem, reconhecendo ambas como espaços sociais, arenas de conflitos, de distintos 

poderes e de negociação de processos que alimentam e configuram a subjetividade de 

seus habitantes. 
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