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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar a percepção dos moradores do Morro da 
Providência -- situado na área portuária da cidade do Rio de Janeiro -- em relação às 
transformações ocorridas em seu espaço de vida nos últimos anos e de que forma 
isso favoreceu (ou não) um movimento para o turismo. Para isso, foi realizada uma 
pesquisa de base qualitativa, com ida a campo e entrevistas aprofundadas. Foi 
constatado um cenário de carência crônica de assistência por parte de um até então 
desinteressado poder público, mas que na atual conjuntura, este quadro de 
desinteresse foi revertido. Assim, o local passa por uma série de transformações e 
seus moradores vem sendo forçados a conviver em uma outra configuração sócio 
espacial. O estudo dessa nova configuração é foco deste trabalho, no qual 
concatenam-se as histórias de vida e realidade dos residentes locais com os conceitos 
de identidade, pertencimento e memória. Nesse âmbito, percebe-se um difícil 
processo de implementação e aceitação dos projetos referentes ao território da 
Providência, por parte dos moradores, resultando em opiniões negativas 
generalizadas. Dessa forma, acredita-se que as interferências produzidas nesta área 
estão relacionadas a um contexto de cidade que parece prevalecer os interesses de 
outros agentes sociais que não os próprios moradores da favela, que por sua vez 
queixam-se da falta de diálogo com o poder público. O maior legado-símbolo que 
concretiza a interferência do poder público na favela da Providência foi um teleférico, 
que segundo os próprios moradores não sanou de fato o problema da mobilidade na 
região. Apesar de muitos moradores e outros setores da sociedade acreditarem que 
as transformações favoreceriam um movimento de turismo, tal atividade na favela 
ainda não está estabelecida. Como principais empecilhos à visitação do local, 
destacam-se a resistência por parte dos moradores e a temerosa disputa de poderes 
internos entre tráfico e UPP. 

Palavras-chaves: Favela; Morro da Providência; Turismo em Favela; Região 

Portuária; Teleférico 

 

 

 

 

 

  



 

  

ABSTRACT 

The objective of this final paper is to investigate the perception of residents from the 
neighborhood of Morro da Providência – located in the port zone of the city of Rio de 
Janeiro- in relation to the transformations that have occurred in their lives these past 
few years, and whether these changes have favored (or not) the tourist movement in 
the area. In order to determine these factors, qualitative research was carried out, 
along with field visits, and in depth interviews. As a result, it was determined that there 
exists a scenario of chronic deficiency and need for assistance on the behalf of, an-
until-then, disinterested public power, which in actuality has now reverted its position 
of disinterest. Due to this change, the area underwent a series of transformations, and 
its residents have been forced to cohabit in a different socio-spacial configuration. The 
focus of this study is the new configuration that was created, in which real life stories 
of the local residents, concepts of identity, belonging, and memory all interconnect. To 
this extent, a difficult process of implementation and acceptance of the projects 
referring to the territory of Providência, as well as generalized negative opinions can 
be observed. As a result, it is easy to understand how the interferences produced in 
this area are related to a context within the city where the social agents’ interests 
overrules those of the favela residents’. This can be attributed to the fact that their 
voices are silenced when dialoging with public power. The most significant legacy that 
concretizes the interference of public power within the favela of Providência was the 
gondola that was installed. Residents state that the gondola did not solve the problem 
of mobility within the region. Despite the fact that many residents and other sectors of 
society believed that these changes would favor an increase of tourism in the region, 
that particular activity within the favela has not been frequent. Two principal obstacles 
that prevent visiting the area include the resistance on the part of the residents and the 
dreadful dispute for internal powers between the drug trafficking groups and the UPP. 

  

Keywords: Morro da Providência, Local Transfomations; Slum Tourism;  
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1° DIA DE CAMPO: 11 DE JUNHO DE 2015 

 

Sair na estação de metrô Central é sem dúvidas a entrada em um mundo que 

está nitidamente próximo da minha realidade, mas ao mesmo tempo distante. Sua 

proximidade consiste no fato de ser a Central do Brasil um lugar de referência do 

cotidiano carioca, principalmente daqueles que moram afastados da grande metrópole 

da cidade do Rio de Janeiro e movimentam a estação de trem diariamente. Além 

disso, consiste em pontos finais de transporte rodoviário, consagrando seu grande 

fluxo. Mas apesar de ser um importante ponto de mobilidade, nunca havia sido um 

lugar onde compartilhei experiências efetivamente relevantes, sempre o tive apenas 

como um espaço de locomoção, de passagem, poucas vezes utilizado. Por este 

motivo era um lugar distante da minha realidade. Mas hoje senti algo diferente ao estar 

ali, resolvi conscientemente fazer parte da “massa”. Aquele amontoado de pessoas, 

indo, vindo, formando filas, correndo, vendendo, comprando, comendo, dormindo, 

pedindo dinheiro, tocando música e trabalhando de diversas formas, deram vida a 

mais um dia na Central do Brasil. 

Dali a alguns passos me deparei com um novo caminho para chegar à Favela 

da Providência, que é a estação do teleférico Central -- mais um meio de transporte a 

somar-se ao terminal da Central do Brasil. Aquele teleférico que estava nas notícias 

de jornais, nas falas dos moradores da favela que reclamavam de suas obras, estava 

enfim funcionando. Para mim, que conheci a Providência em meio às obras no ano de 

2012, foi uma experiência inesquecível. 

Encontrei-me com um dos entrevistados na própria estação do teleférico, que 

me recebeu com boa vontade e alegria. Seguimos em frente para pegar o bonde que 

liga a estação Central à estação Américo Brum. E logo na primeira ida, de repente, o 

bonde parou no meio do caminho, muito no alto, o que foi um momento de tensão 

para todos que estavam presentes e diziam que aquilo nunca tinha acontecido. O 

próprio pesquisado confirmou não saber o que poderia ter acontecido. Um morador 

com um ar mais imponente, percebendo que eu não era da Providência, começou a 

falar em tiroteio. Não sei exatamente o que ele queria dizer, já que falava olhando em 

minha direção. Parecia querer mostrar algo sobre sua vida, sobre uma realidade ali 
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existente. Parei, respirei, e logo o teleférico continuou seu percurso. Saltei na estação 

Gamboa, conhecendo, então, todo seu trajeto. 

 Após passar pela Gamboa, retornamos à estação Américo Brum e 

passeamos por diversos pontos da favela. Subimos pelo Largo do Cruzeiro, paramos 

nos mirantes e admiramos sua paisagem voltada para o Pão de Açúcar, a Baia de 

Guanabara, o Maracanã, a Tijuca e para as cadeias de montanhas que formam a 

região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, aparentes naquele dia ensolarado. O 

informante me mostrou todos aqueles lugares, sempre de seu ponto de vista, 

demonstrando afeto e apresentando alguns dos problemas que os moradores 

vivenciam. As casas marcadas em 2012 com a sigla SMH (Secretaria Municipal de 

Habitação), para serem removidas, já não tinham mais aquelas marcas. Parecia ser 

um novo tempo para favela, a concretização das interferências no espaço, das lutas 

e da resistência popular. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Morro da Providência tem o começo de sua história ainda antes do século 

XX. A formação de seu conjunto populacional foi composta inicialmente pelos 

refugiados da Guerra de Canudos, e seu nome de batismo é Morro da Favella, 

remetendo ao nome de um morro que fez parte do cenário do sertão de Canudos, na 

Bahia. A palavra “Favela” passou a ser utilizada como referência para nomear os 

ambientes de características comuns ao seu espaço. (VALLADARES, 2005) 

A favela da Providência é conhecida pelo mito de ter sido a primeira da cidade 

do Rio de Janeiro. Seu passado a consagra como importante elemento na história da 

formação desta. Além disso, tem sua localização na região central, na área conhecida 

como a Zona Portuária, o que certamente incorpora mais implicações históricas, 

culturais e sociais a serem analisadas e somadas a possíveis estudos sobre a favela 

e sobre a cidade do Rio de Janeiro.  

Atualmente a Providência está inserida em uma conjuntura que é marcada 

pela interferência de ações e políticas estabelecidas por meio de projetos da iniciativa 

privada e pública para a região portuária e para a própria favela. Assim, projetos como 

o Porto Maravilha, a política de segurança promovida pelo estado no seu formato de 

Unidade de Polícia Pacificadora, o programa Morar Carioca, e a chegada de empresas 

do setor imobiliário, já provocam modificações físico-espaciais e relacionais para as 

pessoas que convivem em ambos os espaços. 

A maior parte dos projetos direcionados à Zona do Porto relaciona-se a uma 

política de organização da cidade que prevê a reabilitação urbana da área para a 

resolução de problemas urbanos antigos, como transporte e violência, aliados ao 

processo de ordenamento do solo urbano, com a justificativa da melhoria da qualidade 

de vida. Nesse cenário, colaboraram para as modificações já concluídas e aquelas 

em curso os eventos para a cidade do Rio de Janeiro, como a Copa do Mundo de 

2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, sendo estes de importância internacional. 

São evidentes os processos de mudança de posicionamento da esfera pública 

em relação à cidade, principalmente quando se fala de um espaço como as favelas, 

que por muito tempo se constituíram com problemas devidos a um esvaziamento de 

preocupações básicas por parte do Estado. Dessa forma, é inegável que as 
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consequências se tornam significativas, sendo necessário entender o que seria essa 

nova abordagem de preocupações e como a população da favela da Providência 

responde a isso.   

Uma das maiores marcas derivadas dessa interferência espacial na favela é 

produzida pelo programa Morar Carioca, que incluiu a construção de um teleférico (no 

modelo parecido ao do conjunto de favelas do Complexo do Alemão, situado no bairro 

da Penha, com forte repercussão midiática e reflexos no crescimento da visitação 

turística). Na época de implementação do teleférico no Morro da Providência, os 

esclarecimentos prestados pelas autoridades do Rio a respeito das obras na 

Providência eram:     

A inauguração deste meio de transporte trará qualidade de vida aos 

moradores do morro que, atualmente, têm dificuldades para subir as ladeiras 

de acesso às casas, muitas vezes, carregando compras.... Além disso, o 

teleférico ligando a Central do Brasil à Cidade do Samba certamente atrairá 

muitos visitantes que incentivarão a economia local", comentou o secretário 

Pierre Batista. (PORTO MARAVILHA, 2013)   

 

          Além do teleférico, outras obras constavam no projeto, como um plano inclinado 

que faria a ligação da parte baixa da favela -- onde no passado se situava a antiga 

Praça Américo Brum e que hoje cede lugar a uma das estações do teleférico – para a 

parte alta, parte histórica da cidade onde está disposto o patrimônio original do século 

XIX e de representatividade para os moradores. Entretanto, o impasse entre 

moradores, que não queriam sair de suas casas, e a prefeitura, com o intuito de 

demolir essas habitações para a realização das obras, fez com que a população da 

favela travasse uma briga de interesses, o que resultou no cancelamento da 

construção do plano inclinado. 

A transformação do espaço e, consequentemente, das relações sociais, já é 

algo permanente na Providência. O caso de maior representatividade é o da antiga 

Praça Américo Brum, espaço que trazia uma representação simbólica não só material, 

mas também imaterial, como lugar de lazer, onde as trocas pessoais e culturais 

aconteciam.  

A partir do quadro exposto, é significativo trabalhar sobre as categorias de 

cultura, identidade, pertencimento e memória para pensar a realidade que está sendo 

vivida por esses grupos locais. Parte-se então do pressuposto que, de certa forma, a 
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favela esteja se adaptando a essas transformações e buscando outros significados 

para repensar sua vida.  

Em carta redigida pela Comissão de Moradores da Providência e do Fórum 

Comunitário do Porto à população do Rio de Janeiro, exibida durante as obras pelo 

portal “Justiça Global”, é exposto: 

 

Obras e mais obras pensadas pelos grandes empresários do setor imobiliário 
e do turismo estão destruindo a nossa memória, nossa história e toda nossa 
vida! A grande imprensa não divulga que as construções do Teleférico e do 
Plano inclinado do Morro da Providência estão sendo implementadas de cima 
para baixo, sem nenhum tipo de participação social da comunidade e sem 
nenhum estudo técnico que comprove a necessidade da construção desses 
equipamentos de transporte! Mas será que eles realmente servem para isso? 
Já sabemos que o teleférico do Complexo do Alemão está subutilizado e que 

não atende as necessidades dos moradores. (JUSTIÇA GLOBAL 
BRASIL, 2013)  

    

Por esse caminho, observamos direções que nos levam ao objetivo principal 

desse trabalho, que é refletir sobre as interferências no espaço de vida dos moradores 

do Morro da Providência, como eles as percebem, e de que forma isso desencadeia 

um movimento para o turismo -- já que a favela está inserida nessa nova configuração 

de cidade. Para isso, será apresentada uma pesquisa qualitativa de base etnográfica, 

com observações sistemáticas, ida a campo e realização de entrevistas aprofundadas. 

No total, sua duração foi de seis meses, iniciada em junho de 2015 e terminada em 

dezembro do mesmo ano. Todavia, os problemas que cercam a base desta 

investigação, começaram a ser apurados a partir do ano de 2013 pela pesquisadora, 

que já percebia as transições e as mudanças na vida dos habitantes do Morro da 

Providência. 

A entrada de elementos novos na favela pode causar uma série de 

implicações para quem é morador, principalmente para os mais antigos, que possuem 

uma relação afetuosa com seu ambiente. Alterar o espaço de vivência do indivíduo 

sem que haja um diálogo para tal, esbarra em princípios da relação pessoal deste com 

seu espaço. Assim, seus sentidos de identidade, pertencimento e orientação de 

mundo podem ficar comprometidos.  

No que tange ao turismo, o momento parece oportuno para refletir sua 

participação numa cidade que dialoga com suas atividades. Promover investimentos 
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que por vezes se colocam à frente dos interesses dos próprios habitantes, 

principalmente os núcleos mais pobres, não parece ser uma maneira justa de 

produção do turismo. Fica clara, em alguns momentos, a postura tomada pelas 

autoridades públicas junto aos investidores, no esforço da produção de uma imagem 

a ser divulgada mundo afora, a respeito de uma cidade olímpica, ‘evoluída’ e global.  

Para abordar as questões introduzidas, este trabalho foi organizado em três 

capítulos. O primeiro traz uma discussão teórica sobre os conceitos de cultura, 

memória, identidade, turismo e o turismo de favelas. Com isso, foi possível, 

posteriormente, no terceiro capítulo, trabalhar os dilemas e as questões trazidas pelos 

moradores do Morro da Providência, que contou, não somente com a apresentação 

da pesquisa e seus resultados, como com a metodologia que foi utilizada. O capítulo 

dois auxiliará a compreensão geral, oferecendo uma contextualização histórica sobre 

as favelas e seu mito de formação, além de explicitar a conjuntura da cidade do Rio 

de Janeiro, da Zona Portuária e da favela da Providência. 
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1 SOBRE CULTURA, IDENTIDADE, MEMÓRIA E AS NOVAS CONCEPÇÕES DO 

TURISMO  

           

1.1 FALANDO DE CULTURA 

Esclarecer o que vem a ser cultura é um trabalho complexo ao pensarmos nos 

inúmeros conceitos produzidos ao longo da história.  

Segundo White (2009) genericamente a cultura consiste em ideias, atitudes, 

atos e objetos. Ao mesmo tempo, questiona onde estaria então a cultura e qual seria 

o lugar dela, acrescentando que esse questionamento tem sido uma difícil resposta 

para muitos antropólogos: 

 

                        Alguns dizem que ela existe na mente, outros dizem que ela existe na cultura 
material exposta nas prateleiras de museus, outros dizem que ela é 
comportamento, outros dizem que é uma abstração do comportamento e há 
quem diga que ela não existe. Parece ser difícil dizer onde a cultura existe. 
Se, como afirmamos, cultura consiste em coisas e eventos reais e 

observáveis, precisamos ser capazes de localiza-la. (WHITE, 2009, p. 61) 

  

A solução que a autora estabelece para suas próprias questões é que a 

cultura existe em organismos – como ideias, sentimentos, etc-- no comportamento 

interpessoal e em objetos. “ Ou seja, ela teria seu lugar dentro do organismo humano, 

assim como entre organismos nas suas relações interpessoais, e em objetos fora dos 

organismos, simultaneamente aspectos internos e externos ao organismo. ” (WHITE, 

2009, p. 62) 

Já Cuche (1999) argumenta que a noção de cultura seria algo inerente às 

reflexões das Ciências sociais. Na realidade existe uma necessidade em pensar a 

unidade da humanidade em sua diversidade, que não são os aspectos dados pela 

biologia, sendo uma saída ao indicar uma resposta para as diferenças entre povos. 

Adentrando o universo da história e da ciência, o primeiro estudioso a 

conceituar cultura foi Tylor, antropólogo britânico que desenvolveu seu pensamento 

na segunda metade do século XIX, entendendo que “a cultura é expressão da 
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totalidade da vida social do homem numa dimensão coletiva” (CHUCHE, 1999, pg. 

35). Assim, demonstrou o entendimento da cultura no âmbito da etnologia, vista a 

partir de um sentido universalista, em que não se consideravam as noções 

individualistas de cultura. Neste caso, é associada à palavra civilização em um 

conceito restritivo e objetivo.  

Cultura e civilização, tomados em seu sentido etnológico mais vasto, são um 
conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o 
direito, os costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo 
homem enquanto membro da sociedade (TYLOR, 1871 apud CUCHE, 1999, 
p.35 ) 

 

 Ao conceito proposto por Tylor, Silva (2008) acrescenta que esta é uma 

noção histórica e ultrapassada de cultura, que permitiu produzir visões estereotipadas 

ao classificar sociedades, no sentido de serem vistas como uma mentalidade 

primitivas ou civilizadas. (SILVA, 2008) 

White (2009) se posiciona ao dizer que a noção de cultura de Tylor era clara, 

expressava em linhas mais diretas o que era peculiar aos seres humanos e não 

transmitida geneticamente, servindo a uma antropologia da época que era mais 

prática do que exatamente teórica. Assim, este conceito foi adotado pelos 

antropólogos até o período de 1930, quando chegou o momento em que a ciência 

ficou mais “madura”, “mais especializada”, “mais profissionalizada” (WHITE, 2009 p. 

46) 

A organização conceitual de cultura teve sua maior acolhida nos Estados 

Unidos. A antropologia americana conferiu uma notoriedade teórica tão importante, 

que outras disciplinas como a psicologia e a sociologia fizeram seu uso imediato. Isso 

se deu principalmente pelo contexto que o país carregava, relacionado às imigrações, 

fato que favoreceu um estudo a respeito das diferenças culturais e sobre o contato 

entre as culturas. (CUCHE, 1999) 

A antropologia americana, então, desenvolveu em suas linhas de 

pensamento, uma corrente teórica que ficou conhecida como a escola “ cultura e 

personalidade”. Entendendo que a cultura é parte dos indivíduos e que ela não existiria 

sem eles, a grande questão seria esclarecer como ela se faz presente individualmente, 

na afirmação de que cada cultura determina um comportamento comum dentro de um 

coletivo de indivíduos participantes. Em direções mais claras, surge nos 
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pesquisadores o interesse em entender a influência da cultura sobre o indivíduo, ou 

as próprias reações que teriam os indivíduos em relação a cultura, considerando a 

psicanálise e a psicologia cientifica como forma de interdisciplinaridade. (CUCHE, 

1999) 

Partindo do entendimento de que a cultura não seria apenas uma junção dos 

traços culturais e sim uma forma coerente de combiná-los, marcando as distinções 

culturais, a antropóloga Ruth Benedict fez parte da corrente teórica ‘cultura e 

personalidade’. Ela mostrou na antropologia que culturas de determinados grupos 

humanos vão se distinguir umas das outras por se caracterizarem através de certa 

configuração, de certo estilo, certo modelo. Dessa forma, a cultura de cada grupo é 

formada a partir de um conjunto de escolhas, da própria busca feita pelos indivíduos 

na criação das instituições, principalmente as educativas, que vão moldar 

comportamentos e valores. (CUCHE, 1999) 

Contemporânea a Benedict, a antropóloga Margaret Mead (1901-1978) 

buscou entender de que maneira o indivíduo recebe sua cultura e os efeitos que isso 

provoca na construção de sua personalidade. O cerne de seus estudos foi observar o 

processo de transmissão cultural por meio da socialização e formação de 

personalidade. (CUCHE, 1999). Em suas pesquisas ficou claro que a cultura não é 

estabelecida pela condição genética, e sim resultante de um processo que começa a 

partir dos primeiros anos da vida do indivíduo, e que vai sendo contaminado por 

estímulos que determinam sua personalidade, estimulado pela educação, definindo 

seus comportamentos sociais. 

A antropologia americana foi alvo de críticas, principalmente vindas da 

corrente francesa, ficando o grupo americano conhecido como ‘culturalista’. A crítica 

se concentrava em que a concepção de cultura dos ‘culturalistas’ seria ‘estática’ e 

‘rígida’. (CUCHE, 1999, p. 88) Porém Silva (2008) acusa esse grupo como 

responsável por trabalhar com noções etnocêntricas de cultura, que definiriam “grupos 

primitivos, selvagens ou bárbaros’ versus grupos civilizados, cultos e progressistas” 

(SILVA, 2008). 

Se na França as ideias propostas pelo grupo americano não foram bem 

aceitas, Claude Lévi-Strauss foi exceção à regra. Segundo Cuche (1999), Lévi-

Strauss, transitou pelos horizontes americanos, tendo claramente a influência de Ruth 
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Benedict em suas teorias para discutir cultura no âmbito das diferenças culturais. Na 

visão dele a cultura seria um conjunto de diferenças simbólicas: 

 

Toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas 
simbólicos. No primeiro plano destes sistemas colocam-se a linguagem, as 
regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião. 
Todos estes sistemas buscam exprimir certos aspectos da realidade física e 
da realidade social, e mais ainda, as relações que estes dois tipos de 
realidade estabelecem entre si e que os próprios sistemas simbólicos 
estabelecem uns com os outros. (LEVI-STRAUSS1950 apud CUCHE, 1999 
P. 95) 

 

É importante deixar claro que Lévi-Strauss, apesar de se aproximar da 

corrente americana, tinha uma direção reflexiva que foge das abordagens 

particularistas sobre a noção de cultura, voltando-se à questão da totalidade na cultura 

e da visão mais universalista sobre ela.  

Dando continuidade à revisão conceitual, Geertz (1973) traz sua contribuição 

ao entender cultura a partir da perspectiva da semiótica. A cultura possui enfim uma 

teia de significações e discursos, a partir dos quais deve ser interpretada. A cultura na 

visão de Geertz (1973) é um texto, onde cada sujeito participante é parte construtiva 

desse texto. A interpretação desse texto cultural seria o trabalho do antropólogo.  

 

. 

 Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias 
de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca 
de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. É 
justamente uma explicação que eu procuro, ao construir expressões sociais 
enigmáticas na sua superfície. Todavia, essa afirmativa, uma doutrina numa 
cláusula, requer por si mesma uma explicação. (GEERTZ, 1973 p. 4) 

 

Além de difundir sua teoria sobre a interpretação das culturas, também faz 

parte do repertório de Geertz a indicação de como a paleontologia humana apontou o 

lento desenvolvimento do corpo humano. Ele demonstra que mesmo o ser humano 

em estágios iniciais de desenvolvimento, já apresentava capacidade de adquirir 

elementos da cultura, tal como a fabricação de instrumentos simples, a caça 

esporádica e um sistema de comunicação mais avançado que os macacos, por 

exemplo. (GEERTZ,1980). Dessa forma, demonstra que o desenvolvimento cultural 
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já estava sendo processado antes mesmo do homem ter sua formação orgânica 

completa e finalizada.   

O estudo de Geertz contribui para que Laraia (2001) compreenda que a 

cultura teve seu desenvolvimento aliado ao equipamento biológico, e seria 

exatamente este fator que a define como uma característica da espécie humana. 

Nesse caminho, Laraia (2001) em seu livro “Cultura um Conceito Antropológico”, além 

de discutir os conceitos de cultura na Antropologia, mostra as explicações para o 

processo “biocultural” do homem. Ao mesmo tempo, elucida a atuação da cultura de 

forma prática e de que maneira ela atribui uma forma à vida humana. 

Para demonstrar a atuação da cultura e do homem e como ambos são 

influenciados respectivamente, Laraia (2001, p.35) inicia suas reflexões a partir de 

Ruth Benedict ao mencionar que “A cultura é como uma lente através da qual o 

homem vê o mundo”. A partir disso, ele desenvolve seu pensamento citando diversos 

exemplos no decorrer do livro. Na realidade, o que Laraia (2001) deixa claro é que 

essa lente pela qual vemos o mundo é imposta pela socialização, responsável por 

estabelecer critérios e noções de espaço, de tempo e a obtenção de hábitos.  

Dessa forma, a cultura é resultado de uma operação em que as visões de 

mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os comportamentos sociais que 

diferem entre os grupos, e até mesmo as posturas corporais, fazem parte de um 

sistema de classificação. Esses elementos seriam o produto desta operação e, a partir 

disso, poderíamos fazer uma identificação das características grupais. (LARAIA, 

2001) 

Outro ponto abordado é o entendimento de que os indivíduos terão 

participações diversas dentro de uma cultura, atribuindo às questões de gênero e 

classe, a ideia de que os indivíduos experimentam o mundo de forma diferente, sendo 

impossível participar de todos os elementos de sua cultura. Além disso, a cultura 

possui uma lógica própria, construída por seus hábitos, costumes e valores. (LARAIA, 

2001). Assim, entender a cultura dentro de seu próprio sentido nos direciona à 

relativização. 

Finalizaremos este recorte sobre noções de cultura com Roberto Damatta 

(1981). O autor contrapõe ao conceito de cultura do senso comum, que a associa as 

oportunidades de estudo e aquisição de conhecimentos ao conceito antropológico de 
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cultura, a partir do qual é impossível não ter uma cultura, na medida em que esta 

engloba todos os significados e costumes da vida em sociedade. Nesse sentido 

Damatta esclarece: 

Falamos então em "alta cultura'' e "baixa cultura" ou “cultura popular", 
preferindo naturalmente as formas sofisticadas que se confundem com a 
própria idéia de cultura. Assim, teríamos a cultura e culturas particulares e 
adjetivadas.(popular, indígena, nordestina, de classe baixa, etc.) como formas 
secundárias, incompletas e inferiores de vida social. Mas a verdade é que todas 
as formas culturais ou todas as "sub-culturas” de uma sociedade são 
equivalentes e, em geral, aprofundam algum aspecto importante que não pode 
ser esgotado completamente por uma outra "sub-cultura". Quer dizer, existem 
gêneros de cultura que são equivalentes a diferentes modos de sentir, celebrar, 
pensar e atuar sobre o mundo e esses gêneros podem estar associados a 
certos segmentos sociais (DAMATTA, 1981, p. 2) 

 

No entanto, Damatta (1981) sinaliza que a cultura não é simplesmente um 

código que se escolhe e sim algo que se encontra dentro e fora de cada um. Também 

possui regras a partir das quais os indivíduos se relacionam, formando grupos e 

interagindo com o ambiente em que vivem. Ao se estabelecerem em grupos, tendem 

a classificar a diferença entre eles de forma hierárquica e etnocêntrica, considerando 

as diferenças como desvios.  

 

1.2 IDENTIDADES E O SENTIDO DE PERTENCER  

Após falar de cultura, passaremos a discutir o conceito de identidade, já que 

estes dois conceitos estão fortemente interligados, entendendo cultura como o 

conjunto de características, símbolos, representações, que dão suporte à identificação 

do sujeito. Este processo se daria a partir de seu próprio sentido de existência, na 

relação estabelecida entre o ‘eu’ e seu processo de socialização, assim como o 

sentido de pertencimento a um grupo social, um lugar, ou simplesmente a um conjunto 

de ideias difundidas por um determinado dispositivo cultural. 

No entanto, desenvolver um raciocínio acerca de um conceito tão complexo, 

não é uma tarefa fácil. Compreender qual o sentido da identidade para vida humana 

foi um exercício, como lembra Bauman (2005), que até poucas décadas era objeto de 

estudo da filosofia, sendo ainda um desafio para sociologia. Oliveira (2000) se 

pergunta como fazer a visualização desse fenômeno sociocultural que se denomina 

identidade, quando tal fenômeno parece estar escondido ao olhar do homem, da 
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Antropologia e da Sociologia, afirmando que sua essência intangível solicita uma 

contextualização no interior das sociedades que o abrigam. 

 Pensando nas transformações ocorridas no espaço-tempo e na história 

política e social do homem, percebe-se que a noção do indivíduo sobre si e sobre os 

aspectos que lhe permitiram fazer uma identificação cultural e social (principalmente 

nas sociedades ocidentais) está atrelada a alguns processos representados por 

contextos e períodos históricos relevantes na sua compreensão. Acredita-se que 

períodos importantes como a formação dos Estados Nacionais na Europa e a 

globalização que passa o século XXI, caracterizam alguns desses processos que são 

discutidos por autores como Zygmunt Bauman e Stuart Hall. 

O primeiro processo a se pensar é que na formação dos Estados modernos, 

na Europa, surgiu a necessidade de estabelecerem relações de pertencimento à 

essas nações. Nesse sentido, se consubstanciava a ideia de pertencer por 

nascimento, ou de possuir ‘naturalidade’. O Estado nesse sentido, fez com que as 

pessoas que se encontravam dentro dos limites de sua soberania territorial fossem 

personagens de uma construção identitária. A ideia de identidade por assim dizer, 

nesse momento, se constrói no intuito de legitimar os indivíduos perante o Estado, ao 

mesmo tempo em que se percebe uma relação de subordinação dos indivíduos em 

relação a ele. (BAUMAN, 2005) 

O sentido de identidade nacional se faz no momento em que o Estado definiu, 

classificou, segregou, separou e selecionou os agregados de tradições, dialetos, leis 

consuetudinárias e modos de vidas locais, articulando a coesão diante desses 

aspectos, forjando uma unidade, uma comunidade e consequentemente uma cultura 

nacional. Ao criar cuidadosamente um sentido de identidade para a nação, o Estado, 

por meio de suas forças, não permitia para a identidade nacional competidores ou 

opositores, ele era disciplinador, seletivo e excludente. (BAUMAN, 2005). E assim, 

como argumenta Hall (2006, p.49) “essas diferenças regionais e étnicas foram 

gradualmente sendo colocadas, de forma subordinada, sob aquilo que Gelner chama 

de ‘teto político’ do estado-nação, que se tornou, assim, uma fonte poderosa de 

significados para as identidades culturais modernas.  

As nações e as culturas nacionais foram se constituindo e solidificando seus 

mecanismos de distinção, representações e símbolos. Se a base da identidade 
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nacional nasce, segundo Bauman (2005), a partir da unificação de representações, 

isso pode explicar ou refletir na afirmação de Hall (1992) que as culturas nacionais se 

constituem numa das mais significantes fontes de identidade cultural. 

 Entretanto, é preciso atenção para afirmação que considera a questão do 

nascimento diretamente relacionada com a identidade, pois sabemos a partir de 

diversos autores, dentre os quais Bauman (2005), que a identidade é uma construção. 

No caso da argumentação proposta por Hall (2006) as identidades nacionais são 

formadas e transformadas no interior da representação, e não adquiridas quando 

nascemos: 

“a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz um sistema 
de representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos legais de uma 
nação, elas participam da ideia da nação tal como representada em sua cultura 
nacional”. (HALL, 2006, p. 49) 

  

Um outro aspecto sugerido também por Hall (2006) é o entendimento das 

nações e das culturas nacionais a partir da ideia de ‘comunidades imaginadas’ de 

Benedict Anderson. Nessa concepção, a partir dos sentidos e das representações de 

cada sistema cultural, se dimensiona formas e discursos que definiriam o modo como 

são organizados e construídos. (ANDERSON, 2008)  

Para entender como uma nação é imaginada e o que faz com que as 

representações e os símbolos façam parte do sentimento de pertencimento e promova 

uma identidade nacional, devemos compreender que ela é construída através de uma 

narrativa, que, como sugere o nome, tem a função de narrar a nação. Desta forma, 

faz-se um apanhado histórico de um povo, selecionam-se os eventos de sua história, 

suas memórias, seus símbolos, imagens, histórias, rituais nacionais, experiências 

compartilhadas de um povo e suas tradições. Sendo assim, essa estratégia discursiva 

desencadeia um processo no qual a narrativa é recontada a partir da literatura 

nacional, nos meios midiáticos e na cultura popular, dando então significado e 

importância às vidas dos indivíduos, conectando-os com a nação e com os demais. 

(HALL, 2006) 

Mas o próprio autor, Hall (2006), nos faz pensar sobre a verdadeira posição 

dessa cultura nacional, dessa identidade que pretende unificar um povo através dos 

sistemas de representação. Sabe-se, como Bauman (2005) nos mostrou, que a maior 
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parte das nações nasceram a partir de culturas separadas, de tribos, e só foram 

realmente unificadas a partir de um processo demorado de conquistas, em muitos 

casos violentas. Lembrando que cada uma dessas conquistas subjugou povos e 

culturas para impor uma hegemonia cultural, nesse caso a identidade nacional 

também é uma estrutura de poder cultural, que subordina culturas e não preza as 

diferenças Em outras palavras Hall ( 2006, p 62):  

Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensa-
las como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença 
como unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e 
diferenças internas, “sendo unificadas apenas através do exercício de 
diferentes formas de poder cultural, Entretanto — como nas fantasias do “eu 
inteiro” de que fala a psicanálise lacaniana — as identidades nacionais 
continuam a ser representadas como unificadas. (HALL, 2006 p. 62) 

  

 

Essa análise sobre as identidades nacionais começa a mudar os parâmetros 

sobre os aspectos e representações que o indivíduo busca nas suas identificações, 

quando surge, no final do século XX, um fenômeno capaz de desintegrar velhos 

conceitos e produzir novas análises sobre os indivíduos, sobre as culturas, sobre o 

mundo. Milton Santos (2012) esclarece que essa conjuntura de globalização se deu 

através de um novo sistema de técnicas, com o avanço da ciência e o ápice do 

processo de internacionalização do mundo capitalista, processo este regido pelas 

técnicas de informação que contribuíram para a existência de uma “presença 

planetária”. 

Se antes o Estado tinha o poder de estabelecer o que pertencia e o que 

deveria fazer parte da cultura nacional, agora com a globalização ele perde um pouco 

desse poder (BAUMAN, 2005). Do mesmo modo, os indivíduos passaram a ter 

imensas possibilidades de criar signos e símbolos, grupos de ideias e comunidades 

para conhecer e se identificar através do novo sistema técnico de presença planetária 

ao qual se refere Santos (2012). 

As identidades ganharam livre curso -- estar fixada a alguma identidade sem 

deixar ‘as portas abertas’ não é mais uma característica da contemporaneidade. Esse 

pensamento tem tornando o assunto da identidade, em tempos de globalização, um 

tema cada vez mais acalorado, que sugere justamente novas concepções entre os 
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sujeitos e suas representações de identificação, não se encontrando mais a identidade 

em um lugar seguro, fixo e propriamente conhecido. 

Bauman (2001) intitula o momento atual de mundo líquido da fluidez, em que 

muitos dos aspectos da vida são fluidos, assim chamados por não conseguirem 

manter sua forma durante muito tempo. A dinamicidade das coisas, a improbabilidade 

dos dias, a constante incerteza e medo, são, segundo o autor, características de 

tempos de globalização que resultariam na fragmentação do indivíduo, ao conviver 

rodeado por incessantes e diversificadas angústias e medos. Santos (2012) ao 

caracterizar o período, afirma que em nenhuma outra época as pessoas tiveram tanto 

medo e de maneira tão generalizada, ao ponto de alcançar todas as áreas de nossas 

vidas.  

 Os indivíduos, dentro desse contexto, vão se construir de forma cada vez 

mais multifacetada e ambígua. Assumem identidades diferenciadas, híbridas, 

temporárias em situações de vida diferentes, buscando se afirmar o que Hall (2006) 

vai definir como a crise da identidade do sujeito pós-moderno e fragmentado. E como 

reforça Santos (2012), a globalização se caracteriza como um período que em si já é 

a própria crise, onde se vê uma crise estrutural e global. Isso também possui claros 

reflexos na crise de identidade a que Hall (2006) se refere.  

Santos (2012) questiona sobre quem realmente participa do momento 

instantâneo e fluido desse novo sistema técnico informacional do tempo real, a quem 

realmente chegaria, o quão fluido é o mundo, e quão democrático é o acesso a ele. A 

partir dessas questões, o autor diz que os indivíduos são igualmente atores desse 

tempo real, mas apenas ideologicamente e potencialmente. Porém, a realidade é que 

socialmente ele é excludente e assegura privilégios e exclusividades ao seu uso.  

Como entendido por Marx, o capitalismo estava relacionado com a exploração 

do trabalhador e a criação da mais-valia, enquanto o problema do atual período do 

capital está relacionado com a exclusão (BAUMAN, 2005). Esta seria uma das 

principais razões das polarizações sociais, do aprofundamento das desigualdades e 

dos crescentes números relacionados à pobreza, miséria e humilhação (BAUMAN, 

2005). A identidade também estaria profundamente ligada a essa ideia, pois a 

exclusão sugere uma menor ou nenhuma integração do indivíduo com as técnicas, os 

sistemas, os meios e os símbolos.  
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No outro polo se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à escolha 
de identidade, que não tem o direito de se manifestar as suas preferências e 
que no final se veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por 
outros—identidades que eles próprios resistem, mas não tem permissão de 
abandonar nem dos quais conseguem se livrar. (BAUMAN, 2005, p.44) 

 

A partir disso podemos concluir que as identidades estereotipadas e 

estigmatizadas ao longo do tempo se mostram quase como verdades absolutas, se 

legitimando ao ponto dos indivíduos que sofrem tais estigmas acreditarem e 

incorporarem essas identidades, sem se darem conta. Esse processo reforçaria o 

aspecto excludente da globalização e do capitalismo. 

            Além das dimensões apresentadas como características da era em que 

vivemos, outro aspecto deve ser mencionado: o fortalecimento das perspectivas locais 

e étnicas. A marca de tudo que foi dito em relação ao sujeito contemporâneo sugere 

que ele esteja mergulhado nas diversas possibilidades de identificações, em que se 

veem diferentes fluxos culturais em diálogo e verifica-se um grande consumo global 

de experiências, capitais e matérias. De uma outra perspectiva, existe também um 

interesse pelo local, por aquilo que se distancia da realidade produzida por uma 

possível homogeneização global.  

Desse modo, existe a crença em lugares periféricos com menor interferência 

dos efeitos globalizantes, de que não estariam incluídos nessa hegemonia mundial, 

estariam ‘fechados’ às influências externas, sendo assim mais puros, não 

contaminados pelas vias globais. Essa percepção criaria, com relação ao turismo, por 

exemplo, um nicho de mercado que procura a diferença, como é o caso do turismo de 

favelas. Todavia Hall (2006) sinaliza que esse pensamento seria uma fantasia colonial 

mantida pelo Ocidente em relação à periferia, sobre como seriam seus nativos, 

exóticos e intocados, mas é importante esclarecer que a globalização está 

repercutindo também nas periferias e em lugares de pouca influência global.  

Por outro lado, esses mesmos sujeitos de identidades múltiplas que 

acompanharam a desintegração da sólida identidade nacional, também podem ser 

alvo da ânsia de conservar tradições, reforçar os costumes e manter fixas 

características asseguradas, por exemplo, pelas nações (HALL, 2006). Finalmente, 

conclui-se este tópico com as palavras de Bauman (2005, p.66), nas quais “quando a 

identidade perde as âncoras sociais que faziam parecer ‘natural’, predeterminada e 
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inegociável, a identificação se torna cada vez mais importante para os indivíduos que 

buscam desesperadamente um ‘nós’ a quem possa pedir acesso. 

 

1.3. UMA PERSPECTIVA SOBRE AS MEMÓRIAS INDIVIDUAIS, COLETIVAS 

E SUBTERRÂNEAS 

 

A crise da globalização pode estar relacionada com a percepção de um 

período em que as relações entre os indivíduos e seus meios estejam em constante 

ameaça. Como enunciado anteriormente, o indivíduo está recebendo uma série de 

sentidos que provocarão uma assimilação daquilo que lhe faz pertencer a algum grupo 

ou lugar. Mas, do mesmo modo em que está apto a recebê-las, também está propício 

a perder outros significados, dada a fluidez que Bauman (2005) esclarece. 

Dessa maneira, a interpretação que se dirige ao sentido da ameaça fica 

esclarecida quando existe, por parte desse indivíduo, a preocupação em perder aquilo 

que simboliza e concretiza seu sentido de pertencer, seja na figura de indivíduos, 

objetos ou lembranças. Por consequência, passa a se considerar questões antigas e 

vivificar o sentimento de apego, possivelmente relacionado a uma busca por suas 

raízes na valorização de um passado.  

Mauricio de Abreu (1998) diz que o passado é uma das dimensões mais 

importantes no sentido atribuído à valorização das singularidades materializadas na 

paisagem, sejam elas preservadas por meio das instituições de memória ou mesmo 

daquilo que ainda está vivo, presente no cotidiano das sociedades, enraizados na 

cultura. Sendo assim, o passado passa a representar o grande suporte que solidifica 

as identidades e singularidades.  

Como coloca Michael Pollak (1992) a memória é um fenômeno que se constrói 

socialmente e individualmente, um fator de extrema importância para o sentimento de 

continuidade e coerência de determinado grupo ou pessoa. Ela proporciona uma 

reconstrução de seu próprio ser, da imagem que essa pessoa adquire ao longo da 

vida e de como se constrói e se apresenta aos outros e a si.  

Se a memória é um fenômeno que acontece de maneira individual e social, 

Maurice Halbwachs (2006) argumenta que as lembranças se organizariam de duas 
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formas:  no contexto de determinado indivíduo (e de seus pontos de vista) e dentro 

das sociedades, independentemente de suas dimensões.  

A memória individual se apoia na memória coletiva para solidificar lembranças 

e torná-las mais precisas, do mesmo modo que em algumas situações ela se confunde 

com as memórias socialmente construídas. Ao contrário da memória individual, a 

memória coletiva não se confunde com a primeira, apesar de contê-las, pois elas 

nunca serão uma consciência única, individual. Mas caso as lembranças individuais 

se fundam na memória coletiva e passem a fazer parte de um conjunto ou um meio 

social, elas se tornam pertencentes a um grupo, e não mais exclusivas da consciência 

pessoal. (HALBWACHS, 2006) 

Na realidade, o que autor esclarece é que existiria uma contraposição entre 

essas duas noções de memória, sendo a memória pessoal ou individual algo que se 

concentra dentro dos indivíduos, e a memória social ou coletiva, situada no exterior. 

É certo que as lembranças que estão em nosso interior são particularmente nossas, 

já as memórias coletivas pertencem a algum grupo e vão além do indivíduo. Contudo, 

como enfatiza Halbwachs (2006), a própria natureza da memória é social, a ser 

construída pelos grupos, sempre se apoiando nesse meio social. 

 

As leis naturais não estão nas coisas, mas no pensamento coletivo, enquanto 
este os examina e à sua maneira explica suas relações (A partir daí 
compreendemos melhor que a representação das coisas evocada pela 
memória individual não é mais do que uma forma de tomarmos consciência 
da representação coletiva relacionada às mesmas coisas). Em outras 
palavras, existe uma lógica da percepção que se impõe ao grupo e que o 
ajuda a compreender e a combinar todas as noções que lhe chegam do 
mundo exterior: lógica geográfica, topográfica, física, que não é outra senão 
a ordem introduzida por nosso grupo em sua representação das coisas do 
espaço (é isso: é esta lógica social e as relações que ela determina). 
(HALBWACHS, 2006, p. 62) 

 

A partir dessas atribuições podemos dizer que o ato de lembrar é também um 

ato cultural, pois ele está associado e alicerçado em uma lógica coletiva de 

interpretação das coisas e do mundo. As lembranças estariam relacionadas a uma 

representação desse grupo que faz parte de uma cultura. E quando essas lembranças 

representadas culturalmente através do coletivo se solidificam numa sociedade, 

poderiam então ser transformadas em bens simbólicos que constituem parte do 

material cultural dos grupos, da história daquela sociedade. 



27 
 

  

 Halbwachs (2006) distingue as memórias coletivas de um grupo de suas 

memórias históricas. Isto porque uma memória coletiva está sempre se 

transformando, se redefinindo no sentido da própria transformação dos grupos por ela 

representados, em seus pensamentos, em suas tradições, no dia a dia   -- ela é uma 

memória viva. Caso esses grupos deixem de existir e dispersem a vivacidade dessas 

memórias, o único jeito de não deixar que essas memórias sociais morram é 

preservando-as através de narrativas, de escritos, e é justamente aí, que a memória 

histórica se valoriza.  

As memórias coletivas, que antes estavam sujeitas ao desaparecimento, 

serão então eternizadas por esses registros que constroem a memória histórica. Mas 

Halbwachs (2006) também atenta para o fato da dificuldade em dizer exatamente qual 

foi o momento em que a lembrança coletiva desapareceu da consciência do grupo, 

isso porque bastaria conservar uma parte limitada do corpo social para que ali sempre 

se consiga reencontrá-la (HALBWACHS, 2006). O que ele quer dizer é que basta que 

alguns indivíduos pertencentes a determinado grupo conservem essas lembranças 

para que a memória esteja em parte viva.  

A memória histórica ao preservar e conservar essas lembranças, está de certo 

modo fazendo uma seleção dentre elas. Mas como acrescenta Nora, (1984 apud 

ABREU, 1998) não importa se a memória é individual ou coletiva, ela será seletiva por 

natureza -- só se lembra aquilo que se quer lembrar, e esse é o motivo de sua 

parcialidade, tornando-a descontínua e vulnerável a possíveis manipulações e 

utilizações. É nesse sentido que a memória é facilmente selecionada, enquadrada e 

estruturada a partir dos desejos de determinados grupos. 

O processo de enquadrar uma memória e selecioná-la para que se solidifique 

e estabeleça um modo de servir às percepções que partilham o sentido de 

pertencimento e identidade, como já colocado, faz parte do contexto em que se 

estrutura esta memória. É a partir dos acontecimentos e fatos históricos que muitas 

vezes os indivíduos fazem um processo de identificação do grupo, se apoiando no 

passado para lembrar algum acontecimento.  

O apoio no passado acontece por meio de discursos organizados, na medida 

em que a seleção da memória busca grandes personagens e acontecimentos e 

seleciona os objetos materiais que mais tarde também serão integrados na categoria 
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de patrimônio. A partir desse quadro é que se estruturam para Pollak (1989) pontos 

de referência, que segundo ele, são integrados frequentemente aos sentimentos de 

filiação e origem, de tal forma que alguns desses elementos passam a fazer parte de 

um fundo cultural comum. 

Outro pensamento introduzido por Pollak (1992) diz respeito a uma memória 

que é quase herdada, ‘vivida por tabela’. Isso ocorre tendo em vista um processo de 

socialização política e histórica dos indivíduos, em que estes não precisariam ter 

participado dos acontecimentos para que haja uma identificação e uma projeção com 

o passado vivido pelo grupo. Dito isto, conclui-se que as memórias nacionais se 

formam e adquirem importância dentro de uma nação também através desse 

processo, porém de forma bem mais geral, na qual ao mesmo tempo em que aproxima 

o indivíduo desta memória -- de forma simbólica e por vezes abstrata e intangível -- o 

distancia concretamente.  

  

Admitamos que a história nacional seja um resumo fiel dos acontecimentos 
mais importantes que modificaram a vida de uma nação, que se distingue das 
histórias provinciais, urbanas, pelo fato de ter apenas os fatos que interessam 
ao conjunto de cidadãos, enquanto membros da nação. Para que a história 
assim entendida, mesmo sendo muito detalhada, nos ajude a conservar e 
reencontrar a lembrança de um destino individual, é preciso que o indivíduo 
considerado tenha sido ele mesmo um personagem histórico. (HALBWACHS, 
2006, p. 99) 

 

 

De maneira geral, como estabelece Halbwachs (2006), as histórias dos países 

se atêm a poucos pontos de contato com indivíduo e sua história pessoal, pois a nação 

é uma realidade muito ampla. Muitas vezes por ser seletiva demais e enquadrar 

apenas os acontecimentos que glorificam seu passado, a história dos países acabam 

por omitir diversas outras memórias, distanciando-se assim da vida pessoal dos 

indivíduos. Como resultado, estes podem não se sentir exatamente representados por 

essa história, por esse passado e por esta memória, pois devemos pensar que esse 

indivíduo também estará conectado com diversas outras identidades e grupos.  É 

nesse momento que podem surgir os conflitos e o fortalecimento de histórias e 

memórias mais locais. 
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Seja em uma cidade, uma grande nação, ou em sociedades maiores, é fácil 

um indivíduo ou grupos serem esquecidos, fato contrastante com a realidades de 

sociedades menores, aldeias, vilarejos, bairros, etc. (HALBWACHS, 2006). Sobre 

esse esquecimento, Pollak (1989) alega que as memórias subterrâneas seriam 

aquelas que se dirigem às culturas ditas minoritárias e dominadas, sendo a história 

oral uma forma de privilegiar, de ouvir e considerar a importância dessas memórias, 

desses atores sociais excluídos, que formam uma minoria e por vezes se veem 

marginalizados pela sociedade. Esta análise estaria em contraposição a uma história 

nacional e à identidade oficial da nação, colocando nesses sentido a memória numa 

posição de disputa dentro dessa sociedade.  

As memórias ditas silenciadas motivam Pollak (1989) a continuar sua análise, 

chegando a dizer que seriam estas memórias proibidas, clandestinas, mas que 

paradoxalmente ocupam por vezes as artes, os meios de comunicação e a cena 

cultural, que também comprovam os “fossos que separam a sociedade civil” (POLLAK, 

1989, p. 5). O autor ainda menciona que essas memórias são sobreviventes e 

resistentes à imposição dos excessivos discursos oficiais. Em diversos casos elas 

estão bem vivas, passadas de geração a geração, porém desprovidas de registo e 

transmitidas apenas de forma oral, enraizadas nas lembranças familiares e nos 

grupos. (POLLAK, 1989) 

Portanto, falar dessas memórias silenciadas é também considerar que mesmo 

muitas vezes não sendo citadas, lembradas ou reproduzidas pela sociedade, essas 

memórias também fazem parte das memórias das cidades.  Sobre esta última 

memória, Abreu (1998) diz que existe um estoque de lembranças guardadas na 

paisagem das cidades, ou mesmo nos registros de cada lugar. As lembranças às quais 

se refere poderiam estar estruturadas em objetos, solidificadas no tempo e no espaço. 

Isso porque, como esclarece Halbwachs (2006), os lugares recebem as marcas de 

determinado grupo, possuindo cada local seu aspecto próprio, um detalhe que faria 

sentido dentro deste coletivo. Assim, a memória das cidades é uma memória espacial 

e coletiva que faz sentido para os grupos que ali vivem, seja esse grupo excluído ou 

de classe dominante. 

A memória espacial também é um fator importante ao se falar sobre as 

memórias coletivas (silenciadas ou não). “Quando um grupo humano vive por muito 

tempo em um local adaptado a seus hábitos, não apenas seus movimentos, mas 



30 
 

  

também seus pensamentos se regulam pela sucessão das imagens materiais que os 

objetos representam para ele”. (HALBWACHS, 2006, p.163) 

Nesse sentido, se esses objetos fossem eliminados ou modificados, a 

orientação espacial desse grupo iria mudar também, resistindo naturalmente a essas 

novas configurações. (HALBWACHS, 2006). É dessa forma que entendemos os 

conflitos existentes na sociedade em relação às mudanças de determinado espaço. 

Para alguns as mudanças não afetam tanto, para outros uma mudança no espaço 

pode significar profundas reorientações de sentido de vida. As lembranças 

desempenham, nesse aspecto, o importante papel de uma orientação que auxilia o 

sentido de identidade, de pertencer e de se reconhecer em determinado espaço ou 

grupo.  

 

1.4 TURISMO: SUAS INTERFACES COM A CULTURA, O PATRIMÔNIO E 

SUA NOVA ÓTICA  

O estudo do turismo pode seguir diferentes linhas de produção e raciocínio. 

Seu entendimento — tanto como atividade ou como fenômeno — dialoga constante 

com fatores que permeiam universos econômicos, culturais, ambientais, sociais e 

políticos, dando margem a seu diversificado repertório de atuação em estudos e 

pesquisas cada vez mais frequentes.  

Sob a perspectiva da atividade turística, entende-se que alguns fatores devem 

ser levados em consideração. Assim, do ponto de vista do território, aquele que possui 

recursos (materiais ou imateriais) e que de alguma maneira tem capacidade de atrair 

pessoas, quando constatada a presença de infraestrutura e equipamentos de 

serviços, poderá então ser considerado apto para formar um produto turístico e, 

consequentemente, exercer a atividade. Esse conjunto de elementos formadores da 

lógica de um território turístico é chamado de oferta turística, caracterizada por 

organizar o que se faz necessário para a ocorrência da atividade. 

Para Beni (2004), a oferta turística é um conjunto de recursos naturais e 

culturais que conferem significado à motivação turística, sendo, assim, a matéria prima 

da atividade. É ela que irá gerar a afluência de turistas, colocando os equipamentos e 
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serviços produzidos como elementos que integram a oferta em um sentido mais 

amplo, numa chamada estrutura de mercado.  

Já Barreto (2007) esclarece que, do ponto de vista comercial, o turismo seria 

um produto elaborado com as matérias primas da natureza (recursos naturais) e com 

a cultura material e simbólica (recursos culturais). Estes elementos, quando somados 

ainda aos equipamentos de serviços — recreação, alimentação e hospedagem — e 

integrados aos meios de transporte, formam finalmente esse produto. 

No entanto, sabe-se que nem sempre a ocorrência de fluxos turísticos 

acontece com todos os elementos integrados de forma harmônica, não sendo difícil 

perceber que, em muitos casos, pouco se dispõe de serviços e infraestrutura. É o caso 

de ilhas preservadas, vilarejos e territórios ainda em processo de adaptação turística, 

ou até mesmo, pensando em territórios de menor escala, locais apenas 

potencialmente turísticos. Nesses casos, o turismo acontece independentemente de 

uma lógica de mercado e de parâmetros estabelecidos, livre para o desfrute das varias 

demandas. 

Lew (1987) em seus estudos, traz o pensamento de MacCanell que propõe 

que o fenômeno turístico, e por resultado o atrativo, deve ter três componentes 

relevantes para que seja considerado então uma atração: o turista, o sitio a ser visto 

e uma marca ou uma imagem, que atribua a importância desse sitio. A partir disso, o 

autor questiona que esse critério, poderia aceitar que praticamente qualquer coisa se 

tornasse uma atração turística. Seu argumento se baseia no fato de que as atrações, 

dentro de um largo contexto, incluiriam não somente clássicos atrativos, como sítios 

históricos, cenários espetaculares ou parques de entretenimento, mas também os 

próprios serviços e as facilidades envolvidas. 

Barreto (2007) traz uma importante colocação ao estabelecer que na visão da 

maioria, incluindo a esfera governamental, se verifica um olhar reducionista sobre o 

turismo, a partir apenas das perspectivas da viagem, do planejamento, das 

propagandas e da criação de pacotes. Isso tem como consequência um planejamento 

desordenado que não consideraria os interesses relacionados à preservação do meio 

ambiente e aqueles da comunidade receptora. Nesse sentido, a autora nos direciona 

à percepção da complexidade que possui o turismo, agora como fenômeno social, que 

vai além da análise sobre os lucros obtidos com a atividade.  
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Acredita-se, dessa maneira, que falar em turismo é falar de um processo muito 

amplo, que envolve não só as esferas do capital, mas principalmente as das relações 

culturais, e que ao pensar sobre o viés da cultura consideram-se todos os processos 

políticos, sociais e ambientais. Porém, ao fazer referência a uma possível relação 

entre o turismo e cultura, deve-se ponderar os aspectos positivos e negativos 

pertinentes a esse contexto. 

Começando pela parte que sugere um possível quadro negativo no diálogo 

entre turismo cultura, temos, primeiramente, críticas relacionadas aos processos de 

aculturação das comunidades. Isso se daria em um contexto no qual as comunidades 

receptoras passassem a absorver costumes desenvolvidos por outras culturas, 

trazidos pelos turistas. Mas dentro dessa mesma ótica podemos pensar que a cultura, 

em seu caráter dinâmico, estaria sempre se modificando, não sendo o turismo o único 

responsável por essas transformações. Desse modo, dependendo do ponto de vista 

dos indivíduos, tais modificações (frutos do contato estabelecido entre turistas e 

população visitada) poderiam ser favoráveis para essa cultura. Na realidade, a 

concepção negativa da aculturação decorrente do turismo acaba sendo um estigma 

carregado por ele próprio. (BARRETO, 2007). 

Outra questão a ser comentada é o caso de comunidades que ao receberem 

o turismo e o tornarem sua principal atividade econômica, tendem a desenvolver uma 

relação de dependência econômica, que também se dá em termos políticos e 

culturais. Dessa forma algumas tradições sofreriam certa ‘espetacularização’ a favor 

do interesse do turista. 

Além disso, problemas como perda de tradições, aumento do índice de 

criminalidade, acirramento de conflitos sociais, crescimento intensivo da população 

migrante, degradação ambiental, dependência dos países industrializados e a crença 

de que esses países possuem uma cultura superior, propiciaria a incorporação de 

outros costumes e culturas, resultando por fim em mudanças indentitárias. Isso é 

consequência de uma assimetria nas relações, mencionada também por Cejas (2006), 

que ocorre geralmente quando as comunidades receptoras têm menor nível 

econômico e tecnológico e problemas estruturais. Além disso, é importante lembrar 

que os turistas estariam a passeio, em seu momento de lazer, enquanto os anfitriões 

estariam trabalhando para eles, a serviço de suas demandas (BARRETO, 2007).  
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Pérez (2003) argumenta que a literatura antropológica muitas vezes é 

pessimista em relação ao turismo e suas interferências, entendendo que ele seria o 

grande responsável pelos problemas sociais e culturais, contribuindo fortemente para 

a destruição cultural das comunidades ao promover uma espécie homogeneização 

cultural. Contudo, não podemos esquecer que existem tipos diferenciados de turismo e 

de turistas, sendo que alguns não estão preocupados se o que está sendo produzido 

na atividade prejudica a comunidade receptora, enquanto outros pensam de uma forma 

mais responsável. (BARRETO, 2007) 

Por outro lado, mesmo que muitos dos problemas citados ocorram em 

diversos destinos, o desenvolvimento de atividades turísticas nos territórios das 

comunidades pode também resultar em muitas oportunidades, favorecendo a 

população local e propiciando mudanças positivas nos contextos em que se inserem. 

Do mesmo modo em que que existem cenários onde o turismo estimula a prostituição, 

seja ela masculina ou feminina, em outros contribui para uma independência cultural e 

econômica das mulheres. Assim como se pode atribuir ao turismo um aumento na 

criminalidade em algumas localidades, há também casos em que esta foi melhorada a 

partir da geração de novas oportunidades de trabalho. O mesmo pode ser dito em 

relação ao tráfico e outras formas de violência (BROWN ,1988 apud BARRETTO, 

2007).  

Refletir sobre o turismo entendendo-o como um fenômeno capaz de produzir 

intensas trocas culturais é um caminho através do qual os aspectos positivos podem se 

ampliar, inspirando assim um quadro muito mais abrangente e sugestivo. Pensar que 

indivíduos separados por quilômetros de terras e oceanos podem, graças ao turismo, 

conhecer essas identidades ‘perdidas’ em algum lugar do mundo — travando contato 

com seus sistemas culturais e trocando símbolos e experiências — pode ser uma visão 

romântica sobre o fenômeno. Todavia nunca se deve exclui-la, ao contrário, é 

importante valorizá-la.  

O estímulo da prática de um turismo capaz de desenvolver um produto com 

foco no respeito aos diversos sistemas culturais, às manifestações e expressões da 

cultura, aos povos (bem como seus territórios e o meio ambiente), num processo que 

possibilite a afirmação da identidade desses destinos ou comunidade, é o que na teoria 

se mostra como ideal. Mas ao pensarmos novamente sobre a questão e os processos 
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da globalização, das identidades abertas para as influências que atuam no mundo, 

devemos atentar para o fato de que esse ideal varia em cada sistema ou território, pois 

existem comunidades ainda relativamente fechadas aos efeitos da globalização. No 

entanto, perceber as interferências propiciadas pelo turismo e saber conciliá-las com 

as identidades já enraizadas é uma boa maneira de se adaptar aos processos de 

turistificação que podem trazer benefícios aos indivíduos e às comunidades receptoras.  

Em muitos casos, as tradições, os costumes e as expressões artísticas locais 

podem entrar em declínio, seja pela globalização ou simplesmente devido a mudanças 

culturais surgidas nas comunidades com o tempo. Dessa forma, quando falamos em 

reafirmar as identidades por meio do turismo, significa valorizar não só as identidades 

consolidadas, mas, até mesmo, reassumir algumas consideradas perdidas. Esse 

aspecto está intimamente ligado à valorização do que é considerado patrimônio e 

memória registrada das comunidades, já que é por meio desse patrimônio e dessa 

memória que as identidades se afirmariam nas suas culturas.  Sobre a noção de 

patrimônio e cultura, Pérez (2003) nos esclarece: 

 

O que distingue a noção de patrimônio cultural da de cultura é a forma como 
a primeira se manifesta na representação da cultura através da conservação 
e da transformação do valor dos elementos culturais. Da cultura não podemos 
patrimonializar nem conservar tudo, daí que o patrimônio cultural seja só uma 
representação simbólica da cultura, e por isso dos processos de seleção e de 

negociação dos significados. (PÉREZ, 2003 p.3) 

 

Outro aspecto importante a respeito do patrimônio é que ele, segundo Pérez 

(2003), tende a se fixar e ter alguma permanência, enquanto a cultura estaria em 

constante movimento. É, porém, indiscutível, segundo o autor, o fato de patrimônio e 

cultura necessitarem mutuamente um do outro, díade ao qual o turismo por vezes é 

somado como terceiro elemento. 

 Segundo Choay(2001 apud BARRETO, 2007) o turismo tem feito um dos 

usos mais recorrentes do patrimônio nos últimos anos, no mundo, seja  por meio da 

instalação de meios de hospedagem, de serviços de alimentação, ou de casas 

culturais que cobram ingressos. Isso teve como consequência um desgaste produzido 

pela visitação e casos isolados de vandalismo. Mas ainda assim, a utilização do 

patrimônio para fins turísticos tem seu benefício. O dinheiro deixado pelo turismo ajuda 
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na manutenção e restauração desses bens considerados como patrimônio, do mesmo 

modo em que as populações passam a se sentir valorizadas e a prezar sua cultura a 

partir do interesse dos turistas. (BARRETO, 2007) 

Para Pérez (2003) o patrimônio está profundamente ligado à atribuição de 

novos valores, significados, sentidos e usos dos objetos, das formas, saberes e 

conhecimentos sociais. Essa atribuição está relacionada com uma seleção feita a 

partir do conhecimento de especialistas da área da arqueologia, antropologia, 

arquitetos, historiadores da arte, etc. Assim, essas pessoas estariam certificando uma 

seleção desse material a ser legitimado e reconhecido como bem público. No Brasil, 

os órgãos responsáveis por preservar esse conteúdo atuam em esferas federais, 

estaduais e municipais. 

A escolha desse patrimônio faz com que alguns elementos componentes da 

memória e do leque dos materiais simbólicos da sociedade não sejam incorporados e 

legitimados frente ao Estado. No caso brasileiro, isso se concretizou ao longo do 

tempo principalmente nos elementos pertencentes às manifestações de origem negra, 

que aos poucos vêm reafirmando seu espaço nos órgãos patrimoniais brasileiros.  

O turismo, nessa percepção, poderia incorporar os materiais simbólicos e 

assim ter um caminho mais fácil e seguro para trabalhar sua oferta turística, utilizando 

elementos já consolidados, patrimonializados ou conservados, pertencentes à 

memória e identidade do território turístico em questão. Segundo Richards (2009), os 

atrativos considerados tradicionais, como galerias, museus, monumentos, etc. 

constituintes do material simbólico que compõe os patrimônios dos lugares, são os 

elementos mais visitados pelos turistas. Atualmente, porém, verifica-se um 

contingente de turistas que não busca esse patrimônio e procura atrações 

relacionadas com as artes, tendo os monumentos já consagrados cada vez menos 

prestígio diante dos turistas. 

Assim, o que antes era cuidadosamente selecionado e apresentado pelo 

Estado como símbolos nacionais a serem preservados, mostrados, consumidos e 

vivenciados pela experiência turística, na atual conjuntura divide espaço com a nova 

dinâmica que se estabelece nas atividades do turismo. Como exemplo, podemos citar 

as memórias silenciadas ao longo do tempo. 
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 “ Muitos viajantes fazem um esforço consciente para evitar o pré-pacote de 

cultura oferecido por meio dos canais padrões da atividade do turismo, 
preferindo, por sua vez, ter contato com a ‘vida cotidiana’ por acidente e por 
meio de recomendação de amigos e, mesmo, por acaso.”( RICHARDS, 
2009,p.6 ) 

 

Outra questão apontada é entender o turismo a partir do fortalecimento das 

trocas culturais, no próprio sentido que oferece a atividade do intercâmbio entre 

mundos. Para Zaoual (2008) o serviço turístico é um dos serviços mais relacionais, 

sendo o intercâmbio sua natureza simbólica, antes mesmo da questão econômica 

advinda da atividade.  

 Assim, a relação entre as pessoas tem se tornado um aspecto essencial do 

produto do turismo cultural, tendo como foco o estabelecimento de contato entre 

turistas e moradores locais, intermediados por seus aspectos culturais. Nesse sentido, 

há o fortalecimento da percepção de que os recursos culturais que ainda não fazem 

parte da oferta turística sejam hoje o grande potencial do turismo. Zaoual (2008) atenta 

para a emergência de um turismo de profundidade, que se consubstancia nessas 

novas relações com a cultura dos sítios e das localidades envolvidas. Surge, então, 

uma nova demanda gerada a partir da crise do turismo de massas, e o que era 

consagrado pelo mercado do turismo, teve que ser reconsiderado.  

Essas demandas passam a ter outras exigências, que se traduzem na 

segmentação turística, como, por exemplo: turismo solidário, turismo durável, turismo 

de proximidade, turismo de memória e de história, turismo de valor (ZAOUAL, 2008, 

p.5), etc. E ainda acrescentamos outros segmentos como o turismo de experiência e 

o turismo em favela. Essas emergentes concepções sobre o turismo consideram 

aspectos como identidade, cultura e memória, na perspectiva da desconstrução de 

valores consagrados. 
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1.5. O TURISMO EM FAVELAS  

 

 Adentrando os caminhos das novas percepções do turismo, o debate agora 

será em torno das favelas, ou township, ou shantytown, ou slums, ou ainda Villas 

miséria, que são alguns dos termos usados na classificação das áreas mais pobres e 

informais das grandes cidades como Rio de Janeiro, Mumbai, Délhi, Johannesburg e 

Buenos Aires, cada uma destas com suas características e particularidades. O que 

estes espaços têm em comum é o fato de serem atingidos pela precariedade urbana 

e, até mesmo por isso, se transformarem contemporaneamente em atrativos para as 

novas demandas turísticas.  

Como decorrência dos processos de globalização, do crescimento de 

importância das mídias, da crise do turismo de massa e das novas demandas 

turísticas, a favela se apresenta como uma possibilidade interessante de destino 

turístico. Ela simboliza um lugar diferente, a marca de um mundo desigual, único, 

autêntico e exótico. (CEJAS, 2006; FREIRE- MEDEIROS, 2009; KEPLESH, 2010). 

A busca da experiência sobre o exótico, fez das áreas pobres das cidades do 

chamado ‘terceiro mundo’, um novo produto, que se originou em países do Norte. Este 

produto teve reforço no caso carioca, como lembra Freire Medeiros (2009), pelas 

produções cinematográficas que circularam mundo afora, como “Cidade de Deus” e 

“Cidade do Homens’. Ambas tiveram papel importante ao mostrar um estilo de vida 

entendido como autêntico e espontâneo, dando forma a este novo produto. Em 

quadros mais gerais, segundo Freire-Medeiros (2009) a transformação da favela em 

destino turístico está relacionada tanto à conjuntura de expansão dos chamados 

reality tours que partem da motivação de se vivenciar as emoções do outro, quanto 

na busca e consumo desta autenticidade. 

A procura desses lugares diferentes para o turismo é interpretada pelos 

críticos das visitações em favela como um “resultado perverso da combinação de um 

‘voyeurismo’ mórbido por parte do turista, como uma precariedade desesperada ou 

passiva por parte dos favelados” (FREIRE MEDEIROS, 2009, p.10). Contudo, é 

importante reavivar que essa busca pelos territórios dos mais pobres já ocorria em 

outros lugares do mundo e em períodos diferentes, mesmo que em uma distinta 

configuração.  
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Em terras e tempos distantes, mais precisamente em Londres no final do 

século XIX, a nobreza desenvolvia uma prática conhecida como slumming, sendo esta 

prática um significado das visitas às áreas pobres da cidade como expressão de 

altruísmo e filantropia, e que gerava por consequência uma posição diferenciada na 

sociedade. Nesse cenário, considera-se as primeiras experiências de visitação a 

locais onde se concentra a pobreza urbana. Freire-Medeiros (2009) explica que para 

a crítica o slumming representava a “trivialização da pobreza, disfarçada de altruísmo 

social, sendo um entretenimento egoísta” (FREIRE MEDEIROS, 2009) apesar de 

representar um sinal de interesse da elite pelas as causas sociais e o mundo dos 

pobres. 

Quase um século depois, as primeiras experiências de visitação às favelas na 

cidade do Rio de Janeiro aconteceram no período de realização da ECO-92—Rio 

Conference on Enviroment and Sustainable Development. A favela da Rocinha, no 

bairro de São Conrado, foi a primeira a receber turistas provenientes do evento, 

apesar de só ser reconhecida no circuito oficial da RioTur (Empresa de Turismo do 

Rio) tempos depois que a prática já vinha se estabelecendo. Como demonstra Freire-

Medeiros (2009), havia uma contradição nesse cenário, pois ao mesmo tempo em que 

surge essa prática, no início dos anos 1990, o Estado procurava afastar o olhar do 

visitante para que ele não percebesse a presença das favelas. (FREIRE MEDEIROS, 

2009).  

Apesar destas questões, a visitação em favelas na cidade do Rio de Janeiro 

permaneceu crescendo nas últimas décadas. Têm sido recorrentes as iniciativas de 

promotores e outros agentes na criação e desenvolvimento de produtos turísticos 

voltados para esse mercado. Isso traz o questionamento sobre a forma como vem 

sendo organizada a visitação nesses espaços, bem como a lucratividade envolvida, 

pois deve-se nesse processo considerar uma possível exposição dos moradores a 

serem vistos como mercadoria turística a ser consumida. 

 Freire-Medeiros (2009), constatou em sua pesquisa, que somente a Rocinha 

recebe uma média de 3.500 turistas por mês. Além disso, há outras favelas (como o 

Morro do Vidigal no Leblon) que se destacam pelas festas que lá são organizadas e 

pela presença de albergues cujo principal público são turistas estrangeiros. Cabe 

ressaltar que nas festas, os frequentadores são os próprios moradores da cidade 

vindos de bairros de classe média alta, geralmente da Zona Sul. A favela Santa Marta 
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em Botafogo tornou-se referência em visitação, entre outras, que atualmente fazem 

da favela um destino turístico interessante, tanto aos olhos dos órgãos do governo 

quanto do trade turístico, não esquecendo dos agentes de dentro das próprias favelas.  

É importante lembrar, que este crescimento ocorreu com maior ênfase a partir 

da implementação das UPPs — Unidades de Polícia Pacificadora — em 2010, no Rio 

de Janeiro. Neste contexto, a polícia levou às favelas uma maior sensação de 

segurança, reforçada ainda por uma intensa divulgação midiática do projeto e seus 

efeitos (este assunto será abordado com mais profundidade no capítulo dois). Assim, 

os turistas se sentiram mais seguros na visita à essas áreas, do mesmo modo que 

mais agentes, sobretudo locais, começaram a se organizar para proporcionar um 

turismo mais bem planejado, possibilitando o aporte de investimentos turísticos de 

setores privados e públicos. 

Mas antes desse cenário que surgiu após o projeto de pacificação, a favela 

Santa Marta, recebeu uma visita que marcou sua história: o astro da música pop 

Michael Jackson e o diretor Spike Lee escolherem a favela e o pelourinho para 

realização de um videoclipe(FREIRE-MEDEIROS, 2009). O símbolo da presença do 

artista na favela é a estátua do músico, situada no alto do morro -- hoje um dos 

principais atrativos dos roteiros turísticos locais. Esse episódio marcou profundamente 

a favela, que posteriormente recebeu outras celebridades. Deve-se o começo da fama 

da favela Santa Marta, a estes fatos, além de ter sido a primeira na Zona Sul a receber 

a Unidade de Polícia Pacificadora, o que certamente colaborou para a alavancagem 

de seu turismo. 

Todavia a favela da Rocinha foi a pioneira em estabelecer visitação turística, 

além de ser conhecida internacionalmente como a maior favela da América Latina. 

Isso explica a razão dela ter um turismo praticamente consolidado. As primeiras 

agências de turismo a realizarem a atividade no local foram a “Jeep Tour”, a “Favela 

Tour” e a “Exotic Tour”. Essas empresas até hoje oferecem roteiros na favela, que se 

mesclam com outros atrativos da cidade, sendo os passeios responsáveis por atrair 

olhares que se deparam com o contraste social do Rio de Janeiro. 

 A cidade é composta por paisagens naturais que se misturam a uma 

urbanização marcada pelas desigualdades sociais, fruto de um processo de formação 

da cidade em que a lógica capitalista de ordenação do solo acabou destinando a uma 



40 
 

  

parte da população mais pobre as encostas e o alto dos morros de onde se tem vistas 

panorâmicas sobre a cidade. 

Assim, existe uma peculiaridade nessa formação urbanística, quando nos 

referimos a mais de vinte favelas e suas belas vistas, que dividem as áreas de grande 

importância econômica e onde vive parte da elite do país, na Zona-Sul carioca. Nela 

também estão alguns dos mais conhecidos pontos de visitação turística no Brasil, 

como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e as praias de Copacabana, Ipanema e 

Leblon. Todos esses atrativos possuem pelo menos uma favela em seu entorno, 

configurando um dos diferenciais que fazem da cidade um curioso destino turístico. 

No entanto, o olhar que muitas vezes se instaura no imaginário estrangeiro é 

construído, como argumenta Freire Medeiros (2009), por meio de uma chamada 

geografia da imaginação. Segundo a autora, esse discurso que associa a cultura, 

natureza e primitivismo na vida urbana, sugere uma narrativa também incorporada 

pelos brasileiros sobre a vida numa cidade de natureza exuberante e grandes 

disparidades sociais. 

Dessa forma, o turismo em favelas do ponto de vista de algumas agências e 

operadoras corre o risco de uma estigmatização do espaço, da vida e das pessoas, 

caso não haja um direcionamento responsável das informações e da forma como é 

desenvolvida a visitação. É preciso cuidado no planejamento das atividades para que 

o discurso não seja empobrecido e perpetuado sempre de uma mesma perspectiva 

— ou seja, daquela que reproduz o estigma da pobreza, da marginalidade, entre 

outros diversos tipos de preconceitos. Como nos sugere Cejas (2006), existe uma 

assimetria de poderes nas relações entre os destinos, refletindo tanto individualmente 

ou em um sentido social mais amplo, sendo este pensamento resultado de um 

contexto histórico nas relações e poderes existentes entre países, a exemplo das 

experiências coloniais e imperais, que contribuíram para esse quadro. 

 Nesse sentido, ainda há resquícios de antigas relações e o olhar que foi 

sendo construído a partir da dimensão histórica, do etnocentrismo e da questão 

colocada por Freire Medeiros (2009), sobre uma “geografia da imaginação”, 

perpetuada pelo posicionamento que os países ao sul do globo teriam em relação aos 

do norte. O turismo constituiria atualmente o ponto de encontro em que se dariam 

essas relações (CEJAS, 2006). Sendo assim, não considerar as características da 
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cidade e das favelas como singularidades culturais e históricas locais no planejamento 

turístico, seria, portanto, reafirmar esse discurso em decadência. 

 Outros dois aspectos que tem sido amplamente discutido entre críticos e 

interessados no assunto, é o uso sem limites da câmera fotográfica por parte dos 

turistas dentro das favelas e do uso dos jipes, já que os dois implicam em princípios 

éticos que podem envolver a visitação turística. O problema com relação ao uso da 

fotografia em favelas não é exclusivo do Rio de Janeiro. Em outras favelas turísticas 

o uso da câmera já foi proibido, a exemplo da Índia.  As agências orientam para a não 

utilização da máquina fotográfica em algumas situações, mas não consideram, por 

exemplo, que apesar de haver pessoas que não gostam de ser fotografadas, existem 

outras que, segundo Menezes (2007), não veem problema em terem suas imagens 

exibidas em páginas da web, se sentindo até mesmo prestigiadas com isso. Em sua 

pesquisa sobre fotografias feitas por turistas na favela da Rocinha e publicados em 

blogs de viagens e fotologs, procurou entender as representações veiculadas através 

dessas imagens. Em um trabalho de categorização, observou que os turistas 

fotografam: as casas (205 fotos), os moradores (150), as ruas (84), a infraestrutura da 

favela (61), a vista da Rocinha (43), bichos e plantas (43), o comércio (38), aspectos 

relacionados ao turismo (38), paredes da favela (37) e atividades relacionadas a 

cultura e lazer (11) (MENEZES, 2007, p. 13). 

As análises de Menezes reforçam a importância dos debates sobre a relação 

e os problemas que podem ser gerados pelo uso das fotografias, pois em sua maioria 

o aspecto que tem maior centralidade nas imagens retratadas são as casas e os 

moradores das favelas. Nessa questão, a interação estabelecida entre moradores e 

turistas se dá, às vezes, apenas por meio das lentes das câmeras. Além disso, a 

pesquisa registra que as fotos são, em sua maioria, de crianças e de negros.  

Sobre os jipes, essa forma de transporte e de fazer turismo foi bastante 

recorrente nas últimas décadas nas favelas cariocas, ao mesmo tempo em que é foco 

de críticas por sugerir as expressões “zoológico humano” e “safari de pobres”. Essa 

perspectiva traz como consequência as implicações que aparecem novamente na 

relação entre turistas e moradores, de uma possível ‘desumanização’ dos indivíduos 

associados aos passeios realizados na Savana africana para observação de animais 

selvagens. 
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Além das questões éticas relacionadas ao uso dos jipes e da fotografia, os 

responsáveis pelo desenvolvimento dessa visitação, em grande parte são agentes ou 

promotores exógenos aos territórios. Tendo em vista a presença constante destas 

empresas e lembrando que já havia a atuação de guias de turismo locais, um 

movimento de repúdio à essas agências e ao uso do jipe foi motivo de mobilização 

entres os moradores da favela Santa Marta, tomando como exemplo as manifestações 

que ocorreram no ano de 2013—Figura 1— 

. 

Figura 1 Reivindicação na favela Santa Marta 

 

 

Fonte:  Acervo Pessoal 

 

A imagem também traduz o anseio por desenvolver um turismo sustentável 

pelos próprios moradores, como é o caso da empresa “FavelaScene”, que aponta o 

turismo de base comunitária1 –TBC— como o ideal a ser trabalhado nas atividades 

                                                           
O turismo de base comunitária resulta de uma demanda direta dos grupos sociais que residem 
no lugar turístico, e que mantém com este território uma relação cotidiana de dependência e 
sobrevivência material e simbólica. Assim, não é possível imaginar uma iniciativa de turismo de 
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turísticas dentro da favela. Esta alternativa de turismo ao destinar sua organização e 

planejamento à população do lugar turístico, sugere que a comunidade envolvida 

participe de todas as etapas da formulação e execução desse produto.   

Pode-se considerar um marco de inciativa de TBC em favela, a implementação 

do projeto-piloto Rio Top Tour — 2010, que tinha como objetivo principal estimular a 

organização local do turismo na favela Santa Marta, a partir da integração dos 

moradores no planejamento da atividade e na capacitação de mão de obra, com apoio 

da Secretaria Estadual de Turismo. A ideia era que o projeto se estendesse para 

outras favelas como, por exemplo, o Morro da Providência, porém, devido a sua 

descontinuidade na favela Santa Marta, ele não foi implantado. No entanto, o Rio Top 

Tur chamou a atenção sobre a necessidade de integrar os agentes locais no 

planejamento turístico. Desse modo, hoje se tem na Santa Marta algumas empresas 

criadas a partir do estímulo da população local para o turismo.  

Como outras iniciativas podemos citar o caso do Complexo do Alemão, após 

a construção de seu teleférico (posterior à implantação da UPP), ocasião em que o 

turismo na favela atingiu recordes de visitação. Segundo a revista eletrônica, EXAME, 

mais 218 mil pessoas passaram pelo Complexo do Alemão e pelo teleférico, dados 

referentes ao ano de 2011. Na época houve uma grande procura pela novidade do 

turismo na favela, que gerou a venda de pacotes de visitação até por sites de vendas 

coletivas. (EXAME, 2015) 

Já no Morro da Providência, podemos considerar a existência de poucas 

ações referentes a atividades turísticas, mesmo depois da implementação de um 

teleférico e da repercussão causada em relação ao projeto em si e aos problemas 

relacionados a ele. Nesse caso não podemos ainda falar de agências exógenas ou 

endógenas que realizem tours com frequência, e sim de uma visitação esparsa e 

espontânea. Todo esse processo se diferencia do caso da Rocinha, que deve o 

sucesso de sua atratividade principalmente a fatores como sua numerosa população, 

facilidade de acesso aos transportes, e, principalmente, de possuir uma organização 

turística consolidada (ainda que havendo poucos nomes de agências locais atuando).  

                                                           
base comunitária resultante de uma decisão externa, de uma intervenção exógena à realidade 

e aos modos de vida locais. (IRVING, 2009, p.112)  
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Os projetos do Morro da Providência relacionados com o turismo serão 

tratados no próximo capítulo, mas podemos citar como exemplos: o Museu à Céu 

Aberto do Favela–Bairro, a criação do centro histórico prevista no Morar Carioca (que 

não ocorreu) e outros fatos relacionados a violência, prejudicaram de certa forma um 

possível desenvolvimento do seu turismo nos últimos anos. 

Mas é bom estabelecer certas medidas ao comparar as favelas no que tange 

seu desenvolvimento turístico, pois vale a questão: que preço o turismo nos territórios 

representa para a população local envolvida? Essa é uma pergunta complexa, pois 

cada favela tem sua particularidade, cada agente social envolvido tem seus interesses 

que são diversos — as histórias e os contextos são diferentes.  

O Morro da Providência tem como uma de suas particularidades o fato de 

estar situado em uma das áreas de maior investimento público e urbano do país, a 

região portuária, que desfruta também de grande visibilidade turística. Do mesmo 

modo, recebeu seu teleférico, com alto custo para muitos moradores, mas que, 

inegavelmente, sua representação é de uma grande força para a atratividade. Além 

disso, já se tornou conhecida a comida da Jura, moradora que recebeu prêmio de 

melhor prato no festival de comida gastronômica Sabores do Porto (realizado pelo 

SEBRAE), e que no final de 2014 abriu o “Bar da Jura”, logo na saída do teleférico. 

Desse modo, a gastronomia local é um ponto forte a ser explorado pelo turismo na 

favela, sem contar, é claro, com seu patrimônio material e imaterial riquíssimo e seus 

privilegiados ângulos da cidade do Rio de Janeiro.  
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2: HISTÓRIA DA FAVELA, DA PROVIDÊNCIA E O CONTEXTO EM QUE SE 

INSEREM NA LÓGICA DA CIDADE 

  

2.1 O RIO DE JANEIRO DA PRIMEIRA REPÚBLICA: O IDEAL CIVILIZATÓRIO E A 

FORMAÇÃO DAS FAVELAS 

A história da Primeira República na cidade do Rio de Janeiro é repleta de 

cenas particulares que remetem a um projeto de consolidação nacional baseado no 

modelo de países já desenvolvidos e solidificados como nação. O período é marcado 

pela influência de correntes de pensamento em voga na Europa, cuja determinação 

comum era a busca de um modelo de civilização com embasamento científico. Trata-

se de uma questão desenvolvida ao longo da história cultural do Ocidente, e que, em 

última análise, se refere a um ideal civilizatório, cuja premissa é a possibilidade ou a 

necessidade de uma ordenação universal e, portanto, hegemônica, da sociedade. 

Com isso em vista, enfocamos o que denominamos ’cenas particulares’, como 

configurações em que se evidencia, no contexto da Primeira República, um conflito 

entre a realidade cultural orgânica da cidade e as incontáveis ações desenvolvidas 

pela representação do Estado na época, com o objetivo de adequar o cenário carioca 

recém-republicano, à fórmula de civilidade europeia e romper, assim, com as 

‘sombras’ de uma cidade atrasada e colonial. Naquele momento, a classe dominante 

possuía dois projetos: [...]superar a humilhação frente ao ‘atraso’ do país em relação 

aos ‘países civilizados’, pela realização do sonho provinciano de assemelhar-se à 

Europa, e salvar a nacionalidade pela regeneração do povo” (PATTO, 1999,[s.p].).  

Existia, portanto, um contraste entre a idealização por parte das classes 

dirigentes e a realidade orgânica da cidade, cujos atores, sem representação política 

– pobres, ex-escravos afrodescendentes e migrantes - eram considerados apenas 

como problemas a serem solucionados, obstáculos ao projeto urbanístico-ideológico 

que se pretendia implementar 

Na narrativa oficial da história brasileira, o ator social que mais aparece como 

oposto da civilidade é o ex-escravo afrodescendente, personagem de singular 

relevância, principalmente quando se trata da sua influência na chamada cultura 
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popular. É importante entender como seus espaços de resistência, os quilombos, nos 

ajudam a pensar a formação socioespacial da cidade do Rio de Janeiro.  

O quilombo é um lugar-símbolo da resistência no período colonial e imperial. 

Devido à força e criatividade dos quilombolas, sobreviveu às investidas do poder 

escravista para extingui-lo.Com o final da escravidão, esses espaços permaneceram 

habitados, e aos poucos foram sendo incorporados ao espaço urbano ou agrário 

(CAMPOS, 2012). Para este autor, o espaço do quilombo transmutou-se na cidade 

em espaço favelado. Admitir tal fato é admitir que os afrodescendentes e outras 

minorias que compõem o mapa social da favela também fizeram parte da construção 

socioespacial carioca. Por outro lado, nessa perspectiva, o espaço favelado pode ser 

pensado como lugar-herdeiro da tradição de resistência dos quilombos. 

 Ao pensar esta relação entre os quilombos e os espaços favelados sob o 

signo da resistência e protagonismo dos negros, não podemos deixar de considerar 

que a formação das favelas tem como uma de suas origens o problema de moradia e 

habitação que começa a aparecer ainda no período do império, quando os ex-

escravos alforriados, que não eram contemplados pela Lei das Terras, buscavam a 

cidade na expectativa de ali encontrar moradia e trabalho (CAMPOS, 2012). 

É na mesma época dessa trama que começaram a crescer os famosos 

cortiços que se localizavam, em sua maioria, na região central da cidade do Rio de 

Janeiro. Não só ex-escravos, mas também as classes mais pobres em geral 

compunham a população que habitava esses lugares. Pouco poder de mobilidade e a 

necessidade de estar em um espaço próximo a ofertas de trabalho e serviços atraíam 

essa população a constituir esse tipo de moradia coletiva. Se admitimos, portanto, a 

hipótese de que os cortiços podem ser considerados o ‘germe’ da favela (VAZ,1994 

apud VALLADARES, 2005), devemos concluir que a composição social do espaço 

favelado não se esgota em um único grupo social, o ex-escravo afrodescendente. A 

importância desse ator social e da herança simbólica dos quilombos não é, entretanto, 

menos relevante para a compreensão do desenvolvimento efetivo das favelas, assim 

como dos estigmas que logo se atrelaram a elas, muitos dos quais vigoram ainda hoje.  

Não obstante, uma parte significativa da estigmatização do espaço favelado 

tem sua origem nas condições de insalubridade em que se encontravam os cortiços, 

que foram, na época, os lugares de maior concentração de epidemias como a febre 
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amarela, que começara a circular na cidade desde 1850 (ABREU, 2013). Por outro 

aspecto, os moradores dos cortiços eram considerados moralmente degenerados 

pelas classes dirigentes, o que se ligava causalmente a determinações características 

do meio e da raça, noções estas que estruturavam o pensamento brasileiro do final 

do século XIX e início do XX (ORTIZ, 2012). 

Tais noções provinham de correntes de pensamento que se destacavam na 

Europa: a escola de pensamento francesa encabeçada por Auguste Comte, que 

acreditava no uso de métodos positivos de outras ciências, tais como observação, 

experimentação e comparação, para sua aplicação ao meio social. Tal como a teoria 

darwinista da evolução, que, demonstrando, por um lado, a influência determinante 

do meio para o desenvolvimento das espécies, dentre elas o homem, fornecia, por 

outro lado, elementos – segundo a própria ideia de evolução – para uma pretensa 

base científica que sustentasse a superioridade de algumas “raças”, mais evoluídas 

socialmente, sobre outras. Esta apropriação ideológica da teoria darwinista ficou 

conhecida como “darwinismo social”. 

Diz Patto (1999,[s.n].) que foi a partir desse momento que:  

 

[...] as teorias raciais começaram a desempenhar aqui o papel que vinham 
desempenhando na Europa desde o século anterior, e que Hobsbawm 
resume como recurso ideológico de justificação do domínio de brancos sobre 
não-brancos, de ricos sobre pobres, de "civilizados" sobre "primitivos". A 
presença no Brasil de críticas à desigualdade e à opressão capitalistas gerou, 
nesse período, a necessidade de justificá-las, pois "o liberalismo não tinha 
nenhuma defesa lógica diante dos clamores de igualdade e democracia; 
portanto, a barreira ilógica do racismo foi levantada: a própria ciência, o trunfo 
do liberalismo, podia provar que os homens não são iguais", o que permite 
ao autor de A era do capital concluir que o ‘darwinismo social e a antropologia 
racista pertencem não à ciência do século XIX, mas à sua política’. 

 

 A literatura da época não escapou das noções deterministas, de clima e raça, 

contribuindo para a repercussão de alguns dos estigmas que se perpetuam até hoje 

na imagem do brasileiro: sua indolência, seu caráter preguiçoso, as atitudes quentes 

da sexualidade desenfreada. (ORTIZ, 2012) A passagem abaixo extraída do romance 

O Cortiço (1896) ilustra significativamente a percepção dos cortiços como uma 

espécie de ecossistema sórdido, e dos indivíduos que os habitavam como produtos 

entranhados desse meio. 
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E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, 
com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus 
jardinzinhos de três e quatro palmos,que apareciam como manchas alegres 
por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das claras 
barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. E os 
gordejantes jiraus, cobertos de roupa molhada,cintilavam ao sol , que nem 
lagos de metal branco...E naquela terra encharcada e fumegante, naquela 
umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um 
mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali 
mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco.E durante 
dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se 
de gente. (AZEVEDO, 2004, p. 28-29). 

 

Conforme vimos na alusão a Hobsbawm, as ideias racistas que 

fundamentavam a superioridade da raça branca funcionavam como um recurso 

ideológico de justificação do liberalismo, que, no contexto aqui enfocado, integrou a 

pauta do desenvolvimento civilizatório de modelo europeu: a promoção do 

embranquecimento como forma de evolução social. 

 No final do século XIX, com o fim da escravidão de negros no Brasil, 

imigrantes europeus foram trazidos com o intuito de suprir a mão de obra escrava e 

ao mesmo tempo colaborar para o projeto de embranquecimento. Ironicamente, a 

vinda dos imigrantes, com o agravamento da crise habitacional, contribuiu para o 

adensamento da população dos cortiços e para a disseminação da febre amarela. 

(ABREU, 2013) 

O processo culminou, na primeira metade do século XX, com a gestão 

modernizante de Pereira Passos, prefeito entre 1902 e 1906, que empreendeu 

grandes transformações urbanísticas, com o objetivo de superar definitivamente o 

atraso de uma cidade moldada a características arcaicas. Agora, a jovem república 

substituiria os transportes de tração animal por automóveis individuais, bondes para 

os ricos e trens para os pobres da periferia (ABREU, 2013). 

A sociedade carioca deveria então se adequar à realidade que se passava 

nos salões franceses e nos cafés de Londres. Não haveria espaço para os vadios, 

malandros e moradores dos cortiços, que poluíam e empobreciam a cidade, doravante 

sede das modernidades urbanísticas. Esse é considerado o “clímax da ideologia 

higienista” (CAMPOS, 2012), que pregava a limpeza social como expediente 

necessário para pôr fim à “desmoralização” que esses ”tipos” representavam para a 

sociedade.  
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Outro fato concreto em jogo era o desejo das elites de ‘embelezarem e 
sanearem’ a cidade segundo modelos muito apreciados por elas, o parisiense 
principalmente. O Centro do Rio de Janeiro deveria ser a ‘sala de visitas’ de 
uma cidade que queria consolidar como capital turística e financeira da 
América Latina ( ZYLBERBERG, 1992, p.17) 

 

O período de Passos é sem dúvida um marco de extrema importância no que 

diz respeito às transformações urbanas ocorridas na capital federal em vista da 

adequação de sua forma às necessidades de uma cidade capitalista e moderna 

(ABREU, 2013). É com Pereira Passos que ocorre a destruição de grande parte dos 

cortiços. Entretanto, foi justamente esta política de remoções que incentivou a 

ocupação dos morros e encostas, gerando o crescimento das favelas, que então já 

existiam em algumas pequenas concentrações.   

Segundo Abreu (2013), é partir desse momento que os morros situados no 

centro da cidade (Providência, São Carlos, Santo Antônio e outros), até então pouco 

habitados, são massivamente ocupados.  

Foi assim que a demolição dos cortiços no centro colaborou para a 

consolidação das ocupações ilegais nas encostas, em terrenos que pertenciam ao 

Estado no Centro, Zona Sul e Zona Norte, mas que não faziam parte de um espaço 

considerado de valorização imobiliária, como eram os terrenos planos da cidade. E foi 

também assim, que, segundo Abreu (2013), as classes de renda mais alta foram 

‘violentadas’ com o aparecimento das favelas em torno de seus territórios. O ideal 

europeu de cidade não se cumpriu “[...] o que não contavam é que sem ter para onde 

ir, os pobres dos cortiços foram em direção às encostas, morros, charcos e demais 

áreas da cidade, e a capital da república apesar de seus esforços, nunca se tornou 

europeia “ (ALVITO; ZALUAR; 2006, p.8). 

Alvito e Zaluar (2006) ainda enfatizam que, embora a literatura afirme com 

frequência a percepção da favela como um problema a ser combatido desde seus 

primeiros vestígios de formação, contraditoriamente, o crescimento das habitações 

nas encostas da cidade não se estancou desde então. Pereira Passos nada fez de 

concreto para extingui-la, e ela cresceu cada vez mais ao longo do século. 

Como vimos, a formação do espaço da favela está atrelada historicamente a 

uma estigmatização (CAMPOS, 2012). Assim como os quilombolas e, posteriormente, 
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os habitantes dos cortiços, o ’favelado’ foi desde o início percebido como um ‘outro’, 

um ser estranho que não só não fazia parte da sociedade como, sobretudo, 

representava para ela um perigo.   

Segundo Avilto e Zaluar (2006), o enquadramento da favela de dentro de uma 

perspectiva de ‘limpeza’, isto é, o emprego de uma noção de ‘patologia social’, de 

’poluição, predestinou a uma longa jornada de estigmas que percorreu todo o século 

XX e, conforme podemos constatar, vigora ainda hoje. Sobre essa noção que vincula 

patologia e pobreza Patto (1999, s.p) descreve bem o seu momento inicial nos 

começos do século XX:  

[...] pobreza passou a significar sujeira, que significava doença, que 
significava degradação, que significava imoralidade, que significava 
subversão. A doença não era só um mal do físico, mas deterioração da alma, 
da raça, que se traduzia nos mais variados vícios: alcoolismo, promiscuidade 
sexual, negligência dos deveres paternos, vadiagem, crime, baderna 
anarquista. Doenças físicas, hábitos tidos como viciosos e sentimento de 
revolta eram todos postos sob o mesmo rótulo de patologia. 

 

 

2.2 DA FAVELLA À FAVELA:  

 

Galgava o topo da Favela. Volvia em volta o olhar para abranger de um lance 
o conjunto da terra. E nada mais divisava recordando-lhe os cenários 
contemplados. Tinha na frente antítese do que vira. Ali estavam os mesmos 
acidentes e o mesmo chão, embaixo, fundamentalmente revolto, sob o 
indumento áspero dos pedregais e caatingas estonadas. Mas a reunião de 
tantos traços incorretos e duros-arregoados divagantes de algares, sulcos de 
despenhadeiros, socavas de bocainas, criva-lhe perspectiva inteiramente 
nova. E quase compreendia que os matutos crendeiros, de imaginação, 
nativa ingênua, acreditassem que ali era o céu...O arraial, adiante e embaixo 
erigia-se no mesmo solo perturbado. Mas vistos daquele ponto, de permeio a 
distância suavizando-lhes as projetando-se em plano inferior e estendendo-
se, uniformes, pelos quadrantes-, davam-lhe a ilusão de uma planície 

ondulante e grande. Em roda uma elipse majestosa de Montanhas. (CUNHA, 

2007, p.53) 

 

Há quase 120 anos eclodiu no sertão baiano mais uma guerra a se somar à 

história do Brasil, a conhecida resistência de Antônio Conselheiro contra os 

combatentes republicanos, que durou pouco mais de um ano (1896-1897). A partir do 

fragmento do livro ‘Os Sertões’, de Euclides da Cunha, demonstra-se um pouco da 

atmosfera que envolvia o ambiente de Canudos, seu espaço e a relação que os 
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jagunços tinham com o mesmo, sendo a “Favela” um dos morros da região do sertão 

onde se encontrava o povoado, cercado por uma série de outros morros e planícies.  

Canudos era apenas mais uma pequena cidadela, onde havia pessoas que 

resistiam contra as imposições de um estado autoritário. E quem iria imaginar, na 

época, que tais acontecimentos no nordeste brasileiro iriam impactar na história da 

cidade do Rio de Janeiro na Primeira República? Os Sertões foi um dos livros mais 

lidos pelos intelectuais do período. A descrição minuciosa que Euclides da Cunha 

registrou da guerra e da geografia do lugar permitiu que se criasse um imaginário que 

logo se refletiu sobre o contexto das favelas cariocas na primeira metade do século 

XX e contribuiu para a fundação de um mito de origem. Não fosse a sua publicação, 

a guerra de Canudos não teria tamanho impacto sobre a história e a memória cariocas 

(VALLADARES, 2005).  

É datado de 1887, mesmo ano do final da Guerra de Canudos, o início de 

formação das primeiras habitações que surgiram nas encostas do Morro da Favella 

(CAMPOS, 2012; VALLADARES,2005), localizado na região central, a poucos metros 

de distância do porto da cidade do Rio de Janeiro. Ali se instalaram os soldados do 

exército republicano, regressos recentemente da Guerra de Canudos, à espera de 

seus prometidos soldos, colocando-se em uma posição estratégica em relação ao 

Ministério da Guerra, ao qual eram submetidos (ABREU, 2013; VALLADARES,2005) 

Nos primeiros anos seguintes à permissão dada pelo Ministério da Guerra para a sua 

permanência no morro, o lugar já era avaliado pelas autoridades como um “foco de 

desertores, ladrões e praças do exército” (AVILTO; ZALUAR; 2006, p.9 ),construíam-

se assim as primeiras caracterizações morais dos indivíduos que ali viviam.  

A publicação de Os Sertões é datada de 1902, subsequente ao início das 

ocupações do Morro da Favella, mas, como esclarece Valladares (2005), essa 

palavra, “favela”, e esse universo não teriam tomado tamanha proporção, se não fosse 

pelas imagens fortes e marcantes que Os Sertões oferece. Assim, é um importante 

referencial para as interpretações e compreensões sobre a favela emergente. Nesse 

caminho, a autora percorre as premissas e ideias que fazem do ambiente de Canudos 

um espelho para as favelas cariocas, entendendo-o como um mito de origem, com 

reflexos espaciais e ideológicos.  
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Aproximam-se espacialmente no sentido geográfico e estético, primeiramente 

por terem tido um processo de crescimento rápido, desordenado e precário. Em 

segundo lugar, por se consagrarem verdadeiras fortificações de difícil acesso, devido 

à topografia própria a regiões de morros. Esteticamente a favela carioca se 

assemelhava muito mais aos casebres do sertão, da roça, das porteiras de Canudos 

do que às habitações comuns no município: era um outro mundo dentro da cidade do 

Rio de Janeiro, capital federal.(VALLADARES, 2005) 

No que concerne à favela em seu entendimento e ideologia, esta dialoga com 

o povoado de Canudos: a) no sentido de não haver propriedade, ou qualquer registro 

do solo, substituídos por uma espécie de propriedade coletiva; b) pela ausência do 

domínio do Estado e das instituições públicas, tais como leis, polícia e 

municipalidades; c) por possuir uma ordem política específica, havendo geralmente 

um líder, ou um grupo dominante; d) por ser um espaço capaz de produzir uma forte 

identidade coletiva, que traduz os mesmos símbolos aos indivíduos que lhe 

pertencem, que vivem as mesmas angústias, homogeneizando-os a uma massa 

crescente; gerando, por fim, e) a ideia de comunidade e coletividade fortemente 

marcada nos territórios.(VALLADARES, 2005) 

Todo esse organismo de ideias apresentadas por Valladares (2005) ao fazer 

comparações entre a favela que se opunha à cidade, e o sertão que se opunha ao 

litoral, foi fruto das primeiras análises que fizeram os observadores da época sobre o 

espaço favelado. Desse modo, nos ajudam a entender a importância que a obra de 

Euclides da Cunha adquiriu na colaboração para o imaginário da época sobre o Morro 

da Favella, sobre os favelados, e sobre os subalternos no processo de construção 

socioespacial carioca.  

Além disso, o Morro da Favella também se destaca por doar seu nome a todo 

espaço que possuía características comuns ao seu. Isso quer dizer: ambientes com 

quase nenhuma infraestrutura sanitária, esvaziados de serviços públicos, com 

habitações modestas de pessoas economicamente desfavorecidas, sem delimitação 

de ruas, entre outras características, atribuições e estereótipos produzidos ao longo 

do tempo. 

Existem pelo menos duas versões sobre a origem do nome “Favela”. No geral, 

a sua origem está associada justamente à vegetação do conjunto de morros que 
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circunscreviam o arraial de Canudos, cuja planta principal era a favela. A vegetação 

destes morros era similar à do morro carioca ocupado pelos soldados egressos da 

guerra. Valladares , (2000, p. 9).aponta ainda uma outra hipótese: 

 

Uma história está ligada à outra, pois foram ex-combatentes da Guerra de 
Canudos que se instalaram no morro da Providência, a partir daí denominado 
morro da Favella. São duas as explicações para essa mudança de nome: 
primeiro, a existência neste morro da mesma vegetação que cobria o morro 
da Favella do Município de Monte Santo, na Bahia; segundo, o papel 
representado nessa guerra pelo morro da Favella de Monte Santo, cuja feroz 
resistência retardou o avanço final do exército da República sobre o arraial 
de Canudos. Se, no primeiro caso, a explicação está baseada numa similitude 
tout court, no segundo, a denominação morro da Favella vem revestida de 
um forte conteúdo simbólico que remete à resistência, à luta dos oprimidos 
contra um oponente forte e dominador . 

 

De acordo com Zylberberg (1992), a região na qual se encontra hoje o Morro 

da Providência sofreu diversas mudanças de nomeação ao longo do tempo: já foi 

denominada “Paulo Caieiro”, “Formiga”, “Livramento”, “Valongo”, “Santana”, “São 

Lourenço”. Em 1850, a parte que fica nas proximidades do Morro do Pinto ficou 

conhecida como Providência, e a que se limita com o morro da Conceição, como 

Livramento. 

 A designação “Morro da Favella” vigorou por um curto período. Já no início 

do século XX, “Providência” voltou a ser o nome oficial, e o termo ‘favela’, por sua vez, 

acabou se generalizando a todas as habitações de similar característica, já não 

cabendo mais o seu emprego para a designação de um morro específico.  

Assim, o Morro da Favella deixou sua marca na Primeira República do Rio de 

Janeiro. Também foi ele o “pioneiro” nas notícias sobre o mal que os espaços 

favelados representavam para a cidade. Um exemplo clássico é a caricatura “O 

governo e as favelas”, que representava Oswaldo Cruz utilizando um pente fino 

associando a limpeza sanitária à limpeza social, exigindo que a evacuação dos 

moradores do Morro da Favella em 1908 fosse feita. (ZYLBERBERG, 1992)  
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Figura 2: Charge 

 

             
Fonte: Reprodução de Zylberberg (1992. ) 

                                                          

É importante esclarecer que embora o Morro da Favella seja de fato um dos 

primeiros espaços com sinais de formação dessa categoria chamada “favela”, já 

existia indícios dessas formações em outros morros, como o morro Santo Antônio em 

1898, e em ainda outras ocupações que também podem se enquadrar na categoria. 

Como registra Campos (2012), a ocupação das favelas se deu por meio de ações 

pontuadas, seja por fatores exógenos – guerras –, seja por fatores endógenos – a 

escravidão e a demolição dos cortiços. 

Por fim, devemos enfatizar, entrelaçada àquela de Os Sertões, de Euclides da 

Cunha, a importância do Morro da Providência em todo o processo de construção e 

imaginário históricos da favela, tendo dado nome à categoria e se consagrado 

popularmente como primeira favela da cidade do Rio de Janeiro. Num olhar 

retrospectivo, podemos perceber que essa história, antes relegada à margem do 

contexto ideológico e representativo da sociedade carioca da Primeira República, faz 
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parte hoje, tanto da memória histórica da cidade, quanto da memória coletiva dos 

moradores, segundo a distinção feita por Halbwachs (2005). 

2.3 A FAVELA NOS SÉCULOS XX E XXI 

Na obra A invenção da favela Valladares (2005), demonstra de que forma, ao 

longo de sua existência, a favela foi concebida, interpretada e assim ‘inventada’ por 

diferentes personagens históricos. Médicos higienistas, urbanistas, jornalistas e 

antropólogos conferiram um formato à favela do século XX; constituiu-se, a partir da 

síntese de suas descrições, interpretações e juízos, uma imagem concreta no 

imaginário popular, o que não significa dizer que tal produção construtiva da imagem 

desses espaços e das pessoas que os habitam tenha sido a reprodução fiel e isenta 

da verdade sobre eles. É justamente por se tratar de pessoas que o emprego da 

subjetividade se faz no momento de descrever os espaços; a construção dessas 

imagens esteve predestinada a juízos de valor diversos. 

No início do século XX:  o recenseamento de 1950, segundo Valladares 

(2005), foi um marco na história das representações sociais da favela no Rio de 

Janeiro. A partir daí a categoria favela passa a ser não mais somente local e sim 

nacional, estendendo-se a outros espaços do território brasileiro o termo que ficou 

tipificado como aglomerado subnormal. É nesse contexto que se constituem as 

construções imaginárias da favela na primeira metade do século XX.  

A partir da segunda metade do século, a favela carioca ganha novas 

concepções e adquire, dentro do contexto histórico e intelectual brasileiro, novas 

produções, interpretações, vivências e interferências espaciais. 

Em 13 de abril de 1960 o jornal Estado de S. Paulo publica como suplemento 

Especial a apresentação da primeira parte do relatório integral da pesquisa sobre 

favelas do Rio, produzido pela Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas 

Aplicadas aos Complexos Sociais (Sagmacs), intitulado “Aspectos Humanos da 

Favela Carioca”: 

 

Ao encomendar à “Sagmacs” (Sociedade de Analises Gráficas e 
Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais) uma pesquisa sobre as 
favelas do Rio, o “Estado” teve o objetivo de chamar a atenção dos 
governantes, administradores, legisladores, políticos e estudiosos das 
questões sociais para esse fenômeno tão característico dos grandes centros 
urbanos do Brasil, que se manifesta de forma mais evidente no Distrito 



56 
 

  

Federal. E teve também a preocupação de oferecer a esses destinatários um 
trabalho o mais completo possível sobre as favelas, que trouxesse a chancela 
de notórios pesquisadores e estivesse isento de paixões políticas e 
ideológicas (ASPECTOS HUMANOS DA FAVELA CARIOCA 1960, s.p.). 

 

O relatório foi orientado pelo padre Joseph Lebret, outra personagem 

importante na história da favela carioca no século XX.  Nesse relatório, as favelas 

foram descritas como realidades heterogêneas, cada uma possuindo origens 

diferentes, e configurações espaciais e sociais diversas. Dentro de tal perspectiva é 

possível atentar para o fato de que as favelas começam a ser percebidas menos por 

suas características morais e mais por uma realidade latente.  

Na mesma década, houve a vinda do grupo de voluntários americanos, Peace 

Corps, pioneiros na intervenção estrangeira no cotidiano das favelas. Com um perfil 

diferente das outras personagens que até então haviam atuado na favela com fins 

sociais – em geral, fundações religiosas –, eles eram jovens estrangeiros com o 

objetivo de promover uma espécie de ajuda aos pobres e estimular a sua organização 

e desenvolvimento (VALLADRES,2005). Foram recebidos com estranhamento por 

parte dos moradores.  Depois de iniciado seu trabalho, eles foram convencidos pelo 

antropólogo Anthony Leeds a tornarem-se observadores participantes nas favelas 

cariocas, objeto de pesquisa para seu estudo sobre a pobreza urbana na América 

Latina (VALLADARES, 2005).  

Ainda na década de 1960, outro fato importante de ser ressaltado foi a 

formação, em março de 1963, da Federação das Associações de Favelas do Estado 

da Guanabara, que consistia na reunião de diferentes associações de favelas 

(PERLMAN ,1977). 

 Outro importante aspecto de virada na construção de narrativas sobre favela, 

que se deu na mesma época, foi o movimento de impulso à sua valorização como 

descoberta de campo de trabalho das Ciências Sociais. Ela passa a ser vista como 

uma questão social, e, nessa mesma direção, é valorizada no seu sentido cultural e é 

incorporada às canções populares de artistas de outras classes sociais.  

Com seu capital cultural valorizado, uma aproximação entre os moradores das 

favelas e outros segmentos da sociedade carioca começa a acontecer. (BURGOS, 

2006) Artistas, intelectuais e estudantes começam a frequentar e cantar a favela; é o 
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caso de Vinicius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, artistas de relevo no cenário 

musical brasileiro. A letra da canção “O morro não tem vez”, de sua autoria, consagra 

o contexto dos anos em que a favela passa a ser abordada pelo viés sociocultural:  

O morro não tem vez / E o que ele fez /Já foi demais / Mas olhem bem vocês 
/ quando derem vez ao morro toda cidade vai cantar. / Morro pede passagem 
/ Morro quer se mostrar / Abram alas pro morro / Tamborim vai falar / É um, 
é dois, é três / É cem, é mil a batucar / O morro não tem vez / Mas se derem 
vez ao morro / Toda cidade vai cantar. (A.C JOBIM E VINICIUS DE MORAES) 

 

A cultura subalterna vai aos poucos se tornando importante no imaginário 

brasileiro. Pouco a pouco vai ganhando força popular e ecoando pela cidade, a 

exemplo de manifestações culturais como o samba, as religiões afrodescendentes - 

Candomblé e Umbanda -, e o que hoje é a maior expressão dessa aproximação entre 

a cultura da favela e das elites é o carnaval carioca, visto como expoente de uma 

chamada cultura nacional.  Para Alvito e Zaluar (2006), o carnaval carioca remete à 

união e aos conflitos entre favelados e não favelados, pregando uma espécie de 

comensalidade, de mistura, e do desejo de festejar, como antídoto à violência sempre 

presente, mas contida ou transcendida pela festa. 

Os anos de 1980, no Brasil, trouxeram uma nova perspectiva à sociedade 

brasileira. Com a abertura política e o fim da ditadura militar, a questão relacionada 

aos direitos civis se transforma. Em 1988 é promulgada a nova Constituição Federal, 

e nela são asseguradas liberdade de organização, de expressão, de ir e vir, etc. 

Entretanto, permanece uma dificuldade no que se refere ao reconhecimento dos 

direitos dos chamados excluídos socialmente, em especial os moradores das favelas. 

Foi nessa década que grupos paraestatais ligados ao tráfico de drogas se 

estabeleceram definitivamente nos territórios das favelas. O recrudescimento da 

violência decorrente da disputa entre facções rivais pelo domínio dos territórios e 

controle do mercado clandestino de drogas, que, segundo Misse (1997), teve seu 

ápice entre 1985 e 1992, desencadeou um processo que atravessou toda a década 

de 1990, chegando aos dias atuais, processo a partir do qual a favela passou a ser 

considerada como o principal foco da violência urbana na cidade, tornando-se, aos 

olhos da sociedade em geral, um problema de segurança pública.  

Neste sentido, o problema ‘favela’ é encarado sob o prisma da violência que 

afeta a cidade como um todo – em especial, as zonas mais elitizadas -, sem haver, 
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preponderantemente, uma preocupação com os direitos e condições de vida de seus 

habitantes, que continuam a vivenciar os mesmos problemas de infraestrutura e de 

acesso à cidadania. 

 No plano das políticas públicas, a gestão do governo estadual de Lionel 

Brizola (1983-1987), (1991-1994) destacou-se, por, na contramão da tendência de 

desprezo à condição humana e cidadã dos moradores, encarar a favela por uma ótica 

pautada nos direitos humanos e na prática dos direitos civis, mudando a forma como 

a polícia civil e militar se conduziam em relação às favelas (BURGOS, 2006).  

Esta mudança de política é, ainda hoje, muitas vezes associada, em uma 

opinião corrente no senso comum, ao fortalecimento dos grupos paraestatais e à 

intensificação do tráfico de drogas e armas. A recondução na maneira de atuar da 

polícia, nesse período, teria sido responsável pela perda do controle do Estado sobre 

esses territórios. Não podemos esquecer, entretanto, que é nesse momento que o 

tráfico internacional se fortalece alavancado pela venda de cocaína, cuja 

rentabilidade, segundo Pereira ([s/d], p. 7), “resultou na militarização excessiva dos 

grupos armados, para controlar e defender bocas e, mais tarde, as comunidades onde 

se localizavam”. Por outro lado, consideramos que a opinião referida vincula-se a um 

discurso que, assimilando automaticamente respeito aos direitos humanos e civis a 

uma suposta permissividade com o crime, reitera a necessidade de intervenção 

policial truculenta nas favelas. Nesse sentido, não é de se surpreender que, conforme 

aponta Misse (2006), a partir de 1994, tenha havido uma retomada e um aumento da 

repressão policial.  

Paralelamente, em 1992 é sancionado o Plano Diretor da Cidade do Rio de 

Janeiro, em cujo artigo 138 é delineada a política habitacional a ser adotada no 

município (BURGOS, 2006, p.30). Neste Plano também é definido o conceito de 

favela, e, diferente de definições do passado, sobretudo até a metade do século XX, 

as caracterizações se viram mais independentes de julgamentos morais, atendo-se à 

sua descrição em âmbitos espaciais e econômicos. 

No ano seguinte, como parte de um plano estratégico de reforma urbana 

adotado pelo prefeito Cesar Maia, foi posto em ação o programa Favela-Bairro, que 

integrava um grupo de seis programas habitacionais.  
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O objetivo do Favela-Bairro, segundo o GEAP [Grupo Especial de 
Assentamentos Populares], seria “construir ou complementar a estrutura 
urbana principal (saneamento e democratização de acessos) e oferecer as 
condições ambientais de leitura da favela como bairro da cidade”. Previa 
também ações de reassentamento apenas quando estritamente necessárias, 
além da adesão dos moradores e a introdução de valores urbanísticos da 
cidade formal como signo de sua identificação como bairro (SILVA JUNIOR, 
2006, p. 53). 

 

 Os pressupostos básicos do Favela-Bairro variavam desde o  respeito às 

especificidades culturais e espaciais da favela, a manutenção do acervo mobiliário 

existente, a integração das favelas ao seu entorno mais imediato, até a aceitação da 

multiplicidade de associações no processo de representação política das 

comunidades (SILVA JUNIOR, 2006). Dessa forma, o programa contribuiu para uma 

maior integração dos habitantes das favelas com os aspectos da cidade formal. 

O Favela-Bairro durou pouco mais de dez anos e serviu como modelo em 

outras partes do mundo para urbanização em favelas e assentamentos precários. 

Modificou e contribuiu em mais de cem favelas em sua totalidade, tornando-se um 

marco para as políticas de urbanização e habitação em áreas precárias.  

À exceção do Favela-Bairro, podemos considerar que a favela carioca do 

século XX se caracterizou por um grande esvaziamento de políticas públicas efetivas 

em seus espaços, o que de fato permitiu que as populações locais desenvolvessem 

uma lógica própria de identidade e de organização, com lideranças que se viram em 

condição de representarem as autoridades e estabelecerem suas leis particulares. É 

famoso o termo “dono do morro”, que designa geralmente um grupo ou indivíduo que 

usa de sua força para dominar e estabelecer as regras. Nesse sentido, há uma 

organização social peculiar em cada espaço de favela, com suas regras e leis 

definidas. 

Conforme vimos, pelo menos três aspectos dominaram a história das 

representações da favela ao longo do século XX: a) a favela como patologia; b) a 

favela reconhecida por seu valor cultural e como objeto de preocupação social; c) a 

favela considerada, sob o prisma da violência urbana, como um problema central da 

segurança pública. 

Esta história de mais de cem anos é fundamental para a compreensão dos 

acontecimentos que caracterizam as políticas atuais em relação à favela. O novo 
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parâmetro encontrado pelas autoridades estaduais e locais parece trazer um discurso 

de finalmente olhar para a favela com uma lente de aumento. Depois de uma história 

de anos de negligência e descaso, cabe questionar em que medida este ‘novo’ olhar 

representa uma real mudança na maneira de se dirigir à favela; isto é, em que medida 

marca uma preocupação efetiva com a melhora das condições de vida de seus 

moradores ou apenas repete o modelo das políticas adotadas por Pereira Passos na 

Primeira República em relação aos cortiços, que, a despeito de se apresentarem, 

entre outras coisas, como a solução de um problema de saúde pública e remoção do 

que era visto como uma ‘pedra no caminho’ do desenvolvimento urbano, estavam 

vinculadas a um projeto elitista de cidade, unilateralmente determinado em vista dos 

interesses de uma classe dominante. Assim, cabe perguntar se, analogamente, o que 

hoje se apresenta como a solução para um problema de violência urbana, não atua, 

da mesma forma, em benefício de um projeto de cidade baseado em interesses 

exógenos, em detrimento da população diretamente afetada por essas políticas.   

As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), nome dado à política direcionada 

à favela no governo estadual de Sérgio Cabral, implementadas  no final do ano de 

2008 e vigentes até o atual período, parecem definir uma solução chave, clara para a 

violência: a instalação de unidades militares em territórios antes dominados por 

lideranças constituídas por traficantes de drogas e armas, os “donos do morro”, onde 

a polícia militar é responsável por supervisionar as atividades e representar o Estado. 

Este, visando recuperar um território ’perdido’, entra com toda a potência na figura da 

polícia, instaurando uma nova ordem nas favelas em que se dá a intervenção. Na 

teoria, as UPPs têm o objetivo de trazer a paz para as favelas, firmando uma aliança 

entre os moradores e as instituições de segurança pública para promover políticas 

sociais. 

O contexto que integra as políticas implementadas é o da participação da 

cidade do Rio de Janeiro como sede de uma série de eventos esportivos 

internacionais, dentre os quais se destacam: a Copa das Confederações, em 2013; a 

Copa do Mundo da Fifa, em 2014; e as Olimpíadas, evento este que ocorrerá em 

agosto de 2016.  

Para o cumprimento do projeto da Cidade Olimpica, intervenções no espaço 

urbano estão sendo largamente realizadas. A cidade vem sendo palco de uma 

reestruturação urbana que não se via desde Pereira Passos. As principais 
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transformações estão focadas na região da Zona Sul, onde parte da elite econômica 

se situa, em bairros localizados na região portuária, e na Barra da Tijuca. Não somente 

o espaço público de controle efetivo do Estado é afetado: já é comum no vocabulário 

carioca a palavra remoção, que ecoa com frequência nos becos das favelas e nas 

conversas entre os mais pobres que vivem em áreas sem títulos de propriedade que 

passaram a ser de interesse do Estado. 

As remoções acontecem justamente nas áreas circunscritas ao ciclo de obras 

de organismos públicos e/ou privados para a implantação de projetos que fazem parte 

do plano de reestruturação urbana, na esteira dos megaeventos acolhidos pela 

cidade. Com a justificativa de melhoria na qualidade de vida das pessoas, muitas 

famílias já foram retiradas de suas residências, o que tem ocorrido com mais 

frequência em favelas na Zona Sul, na Zona Norte, em parte da Zona Oeste e na 

região Central, principalmente no entorno da região portuária (SANTOS JUNIOR, 

2015) 

A experiência de remover pessoas não é inédita. Além das já mencionadas 

demolições de cortiços, no início do século XX, ficaram famosas as remoções 

ocorridas nas décadas de 1960 e 1970, entre as quais: a do Morro do Pasmado, em 

Botafogo, a favela do esqueleto na tijuca, a da Catacumba, onde hoje se situa um 

parque, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e a da Praia do Pinto, no Leblon, esta última 

marcada na história por ter sido incendiada quando os moradores resolveram resistir 

e não sair do local. Essas pessoas foram encaminhadas aos conjuntos habitacionais 

situados na Vila Kennedy, Cidade de Deus e Guaporé-Quinturgo (PERLMAN,1977.).  

Tampouco foi sem resistência que se sucedeu a transferência das pessoas 

nas favelas no século XXI. Criou-se um clima de tensão entre os moradores que 

rejeitam a ideia de perder sua casas situadas em terrenos próximos aos locais de 

trabalho, para serem realocados em terrenos distantes, processo  que resulta em  uma 

interferência abrupta em suas vidas, muitas vezes familías sendo separadas. A 

reclamação mais recorrente é pela falta de diálogo dos organismos públicos com a 

população, havendo muitos episódios em que os representantes do poder público 

usam da força, agindo ilegalmente (COMITÊ POPULAR, 2013). 

A falta de diálogo com a população das favelas para a deliberação de 

mudanças que os concernem diretamente corrobora a análise de Andrelino Campos 
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(2012) sobre o fazer da cidade, que, segundo ele, é determinado pelos grupos sociais 

privilegiados economicamente, com representação política, participando, portanto, 

como ‘sujeitos históricos’ e relegando os demais indivíduos à margem dos processos 

decisórios.   

Em meio às circunstâncias referidas de transformação urbana, do projeto de 

cidade olímpica, da nova politica estabelecida para as favelas, e das remoções 

forçadas, criaram-se grupos de organizações e lideranças populares, como forma de 

resistência: são os fóruns populares, ou comitês populares, que entendem que a 

política urbana em curso é excludente e faz parte da construção de um modelo de 

cidade que, sob o pretexto dos megaeventos esportivos, visa a outros interesses que 

não o bem-estar da população. “Trata-se de uma política de relocalização dos pobres 

na cidade a serviço de interesses imobiliários e oportunidades de negócios” (COMITÊ 

POPULAR; 2013, p.19). 

O Comitê Popular entende as UPPs como um modelo de ocupação militar e 

controle populacional nos territórios em que foram instaladas. Atentam, em sua 

análise, para o fato de as primeiras unidades, e a maior parte delas, terem se 

estabelecido em regiões mais nobres da cidade, formando-se assim um ‘cinturão’ nas 

áreas de maior poder aquisitivo e naquelas onde terão lugar as competições 

olímpicas. Similarmente às remoções dos anos 60 e 70 do século passado, as 

remoções do século XXI ocorrem em lugares que parecem interessar 

economicamente a algum grupo social que não é o favelado (COMITÊ POPULAR, 

2013). 

Nas décadas de 1940 e 1950, fundações religiosas como a Leão XIII subiram 

aos morros cariocas com o intuito de criar centros sociais, implantar serviços e semear 

sua ideologia entre os pobres. Na era das UPPs, uma espécie de contrapartida social 

para as políticas de segurança pública, a chamada UPP Social, vinculada à Secretaria 

de Assistência Social do Estado, se dirige ao fornecimento de serviços básicos como 

rede elétrica e saneamento.  

Em 2011, o secretário de segurança, José Mariano Beltrame, declara à página 

virtual do jornal “O Globo”: “Nada sobrevive só com segurança. Não será um policial 

com um fuzil na entrada de uma favela que vai segurar, se lá dentro das comunidades 
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as coisas não funcionarem. É hora de investimentos sociais” (BOTTARI; 

GONÇALVES, 2015). 

Para Cunha e Mello (2011) a UPP social consiste em uma repaginação dos 

princípios que norteavam o Favela-Bairro, no sentido de ambas as políticas públicas 

buscarem promover uma maior integração dos habitantes com elementos que 

constituem a cidade formal. Porém, à diferença do Favela-Bairro, a UPP Social está 

estreitamente relacionada a um projeto cujo foco maior é garantir a segurança, 

enfrentando um dos maiores empecilhos do Favela-Bairro: a presença de grupos e 

facções de controle, o poder dos “donos do morro” nos territórios.  

Em meio a um conjunto de notícias, reportagens, opiniões, análises e 

interpretações sobre a política das UPPs, acreditamos ser primordial ouvir a opinião 

daqueles que são os principais afetados, os moradores dos territórios que receberam 

as unidades. Até agora os dados mais alardeados são os números que indicam a 

redução da violência na cidade do Rio de Janeiro e que legitimam as UPPs pelo 

benefício que trouxeram à sociedade com relação à sua segurança. Contudo, ainda 

são pouco esclarecidos os dados relativos a melhorias sociais básicas e específicas, 

que variam de favela a favela. Isso talvez se explique pelo fato de a redução dos 

índices de violência ser estratégica para a aprovação dos governos e para a satisfação 

das expectativas vinculadas ao projeto de cidade olímpica, às classes dominantes, a 

empresários do turismo e àqueles empenhados em valorizar espaços para favorecer 

a especulação imobiliária e fortalecer o sistema do capital. Neste sentido, vale lembrar 

a análise de Abreu (2013), segundo a qual a forma de organização do espaço das 

cidades capitalistas baseia-se nos interesses da classe dominante, havendo um 

condicionamento em assegurar a concentração de renda e poder.  

No que diz respeito ao modo de funcionamento das cidades de acordo com a 

lógica do capital, um conceito importante é o de gentrificação, que abrange o processo 

pelo qual vêm passando as áreas às quais têm se destinado prioritariamente as 

políticas públicas de que estamos tratando, em especial a das UPPs. Em suas bases 

conceituais, o termo “gentrification” surge em Londres para explicar o repovoamento 

de bairros desvalorizados por indivíduos de renda média (BIDOU-ZACARIHASEN, 

2006). Mendes (apud GAFFNEY, 2013, p. 7-8) lista as características que definem 

este fenômeno:  
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1) Reorganização da geografia urbana, com a substituição de um grupo 
por outro; 2) Reorganização espacial de indivíduos com determinados 
estilos de vida e características culturais; 3) Transformação do ambiente 
construído com a criação de novos serviços e requalificação residencial 
que pressupõe melhoramentos; 4) a alteração de leis de zoneamento que 
permitam o aumento no valor dos imóveis, aumento da densidade 
populacional e uma mudança no perfil socioeconômico. 

 

 

Sobre esta relação entre o estabelecimento das UPPs e a instauração de um 

processo de gentrificação, Gaffney (2013) diz que “existem claros processos de 

alteração, transformação e reorganização espacial em curso”, mas ressalva, na 

época, ainda não haver “evidências de substituição residencial em larga escala” 

(2013, p. 13). O autor entende que um aspecto claramente negativo das UPPs reside 

no impacto que podem causar às populações locais, uma vez que, segundo ele, 

“existe evidência suficiente para sugerir que as UPPs iniciaram processos de 

gentrificação” (p. 13). Por outro lado, aponta como um aspecto positivo “o fato do 

rompimento de uma indiferença histórica” por parte do Estado em relação a estas 

populações. (p.13).  

  Pode-se entender este rompimento, conforme dissemos anteriormente, como 

a colocação de uma lente de aumento sobre as favelas cariocas. No entanto, em meio 

à complexidade das implicações do fenômeno, e dadas as dúvidas despertadas sobre 

a sua natureza, entendemos ser urgente ouvir a voz dos moradores, que, a despeito 

da maneira como vêm sendo tratados em muitos momentos do processo, são atores 

sociais de extrema importância, cujos anseios, necessidades, queixas e opiniões 

devem ser considerados prioritariamente. O favelado do século XXI tem muito a dizer 

sobre a reviravolta provocada pelas novidades políticas. Daí a necessidade de uma 

aproximação do olhar que, atentando para as peculiaridades históricas, geográficas e 

culturais de cada uma das favelas afetadas, valorize uma perspectiva local. Por isso, 

escolhemos, neste trabalho, colocar o foco em um dos espaços mais significativos 

dentre os ‘espaços favelados’ que se tornaram alvo das políticas atuais, tanto por sua 

importância histórica no contexto da cidade e do desenvolvimento das favelas, quanto 

por sua situação central na reestruturação urbana em curso. E com este propósito, 

nos dedicaremos nas próximas linhas a um resumo da história do Morro da 

Providência e à sua situação atual. O tempo do saber é o agora, do acontecer, do 

resistir e também do protestar. 
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2.4 PROVIDÊNCIA E A ZONA PORTUÁRIA DO PASSADO E DO PRESENTE 

O Morro da Providência tem sua localização na Zona Portuária da cidade do 

Rio de Janeiro, região que é historicamente concebida pelo arranjo das atividades 

comerciais e econômicas. Não obstante, as primeiras ocupações foram chácaras 

exploradas para atividades agrícolas. Com a chegada da Família Real Portuguesa ao 

Brasil, no início do século XIX, e a consequente abertura dos Portos às Nações 

Amigas, houve uma expansão das atividades naquela área, e as chácaras foram 

sendo divididas em lotes e logradouros, concomitantemente ao crescimento das 

atividades portuárias, que por fim abriram frente ao espaço onde hoje se situam os 

bairros da Gamboa, Santo Cristo e Saúde (MELLO, 2003). 

A região portuária do município do Rio nunca foi um lugar destinado a usos 

nobres; ao contrário, sua configuração sempre a relegou a usos marginais. Foi ali que 

se constituiu o maior mercado de escravos do mundo, depois que a chegada dos 

navios negreiros à cidade deixou de se dar pela Praça XV e passou a acontecer pelo 

Cais do Valongo. Além disso, havia também, naquela região, fábricas de objetos de 

ferro destinados à prisão e tortura de escravos, depósitos para negros e um cemitério, 

fora os próprios armazéns portuários, depósitos de mercadorias, tabernas, oficinas e 

trapiches (MELLO, 2003). 

Situada no bairro da Gamboa, a Providência é limitada: ao norte, pelo 

Cemitério dos Ingleses; ao sul, pela Pedra Lisa; a oeste, pela Vila Portuária; e a leste, 

pelas Ladeiras do Barroso e do Faria. Seu espaço inclui áreas cuja delimitação segue 

a lógica espacial popular; são elas: as próprias ladeiras do Faria e do Barroso, a praça 

Américo Brum, a escadaria do Cruzeiro, o Cruzeiro, a Nova Brasília e a Pedra Lisa, 

sendo esta última uma favela expansão da Providência.  

Segundo o censo realizado em 2010 pelo IBGE, a população da região 

portuária e da favela da Providência é de, respectivamente, 21.168 e 4.354 habitantes. 

Já segundo dados do Instituto Pereira Passos, referentes ao ano de 2015, a população 

da favela é de 4.094 habitantes, havendo 1.237 habitações. A Associação de 

Moradores, por sua vez, estima uma população de entre 8 mil e 10 mil pessoas. 

(CAVALLIERI; VIAL  2012) 
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Com mais de 110 anos de história, a favela conta com um rico repertório 

histórico cultural. Uma parte importante do que pode ser chamado seu patrimônio 

imaterial é a sua participação na história do samba: o morro ficou conhecido como um 

reduto de sambistas; um de seus filhos diretos, Djalminha, nascido na Providência, 

teve sambas gravados por importantes nomes da música popular como Zeca 

Pagodinho, Marina Lima, Almir Guineto e Joel Teixeira. (A NOVA DEMOCRACIA, 

2015) 

A área em que se localiza o Cruzeiro era conhecida por “Buraco Quente” nos 

anos de 1930 e 1940, tendo considerável importância no cenário do samba e da 

malandragem da época. Foi tema de músicas de escolas de samba e do famoso 

sambista Dodô. Entre os blocos carnavalescos que se formaram na Providência, estão 

o “Fala Meu Louro”, o “Bloco do Barroso”, o “Fique Firme” e o “Vizinha Faladeira”, 

sendo o último, nascido em 1923, considerado pelos moradores a primeira escola de 

samba do Rio de Janeiro. (PORTO MARAVILHA, 2015). Segundo relato de um 

morador, colhido em entrevista 26/12/2015, a escola de samba teve seu nascimento 

em 1930 e, em 1937, foi a primeira campeã do desfile promovido pela prefeitura. 

Algum tempo depois, deu às costas para os jurados, em ato de protesto contra o 

governo – após o episódio, a escola não conseguiu mais se reerguer. Porém, o mesmo 

morador acrescenta que atualmente a prefeitura, através da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro --CDURP – -, está 

ajudando a promover a reativação da escola.  

Quanto ao patrimônio material, é fácil para quem sobe o morro localizar as 

edificações construídas nos séculos passados. A casa de Dodô da Portela - primeira 

porta-estandarte da escola -, a casa onde nasceu o escritor Machado de Assis, a 

escadaria do Cruzeiro, ao final da qual está o Largo do Cruzeiro, onde se localiza a 

Igreja Nossa Senhora da Penha, também conhecida como Capela das Almas, de 

1883; o Oratório, de 1902 o reservatório de água, também do início do século XX. São 

símbolos de uma época de imensa importância na história da cidade e do morro, que 

ainda fazem parte do cotidiano dos moradores.(ZILBERBERG, 1992) 

É possível considerar que a favela do Morro da Providência esteve na pauta 

da preocupação das políticas públicas a partir da segunda metade do século XX, em 

algumas pontuais intervenções. As remoções, frequentes nas décadas de 1960 e 

1970, também ameaçaram os moradores da Providência. Em 1968 e 1975, 
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deslizamentos ocorridos no morro chamaram a atenção das autoridades, que 

reagiram, em 1968, com um decreto proibindo a exploração de pedreiras no perímetro 

urbano, e, em 1975, com a retirada de alguns barracos próximos à praça Américo 

Brum. Na época, algumas áreas foram classificadas como de risco, especialmente a 

parte da Pedra Lisa (PORTO MARAVILHA, 2015). 

Todavia, foi em apenas em 2005 que se deu início a uma efetiva 

transformação no espaço do Morro da Providência, com o programa Favela-Bairro. 

Além das reformas urbanas mais básicas, como pavimentação de ruas, instalação de 

vigas de apoio para os pedestres, tinha como foco urbanístico a implementação de 

um projeto de restauração das edificações históricas e transformação da favela em 

museu. O Projeto Museu a Céu Aberto pretendia considerar o valor histórico cultural 

do morro, criando roteiros turísticos de visitação à favela. Planejado pela arquiteta Lu 

Petersen e com um alto valor de investimento, o que restou do projeto foi a construção 

de mirantes turísticos, além da criação, na Gamboa, da Vila Olímpica e da Cidade do 

Samba, que igualmente faziam parte das atribuições de investimentos na região. 

Freire Medeiros (2008) lembra que na época, Lu Petersen, em parceria com a RioTur, 

chegou a organizar um passeio para apresentar o projeto a agências de turismo; mas, 

apesar de algumas delas terem demonstrado interesse em incluir o Morro da 

Providência em seus pacotes turísticos, o projeto não vingou, entre outros motivos, 

devido aos recorrentes conflitos entre policiais e traficantes de drogas. 

Posteriormente, em 2007, o senador Marcelo Crivella elaborou um novo plano 

de intervenção urbana no morro, o projeto “Melhoria Habitacional em Áreas de Risco”, 

que ficou popularmente conhecido como “Cimento Social”. Voltado ao 

aperfeiçoamento das habitações, teve como peculiaridade a entrega da 

responsabilidade por sua gestão e execução ao Exército Brasileiro, de modo a aliar à 

intervenção urbanística uma estratégia de ‘ assenhoreamento ’ do território pelo 

Estado. Entretanto, o programa resultou em grande rejeição da população local à 

presença do Exército, devido a um episódio em que três jovens teriam entrado em 

conflito com soldados, e, como vingança, foram entregues a traficantes de uma facção 

inimiga, do Morro da Mineira, e, então, assassinados.  Outro motivo para a interrupção 

do projeto foram as denúncias de uso eleitoral indevido da máquina pública, que 

levaram ao embargo das obras. (RODRIGUES, 2013) 
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Em 2010, o Morro da Providência recebeu uma Unidade de Polícia 

Pacificadora, consagrando a abertura de um longo processo de transformações em 

seu espaço de vida, procedente do contexto em que se inserem o projeto de 

revitalização da área portuária - Porto Maravilha - e os megaeventos esportivos que 

fizeram e ainda fazem parte do calendário de eventos da cidade. Essa conjuntura 

influenciou no direcionamento das políticas públicas voltadas para a favela. O elo de 

aproximação entre os moradores e a polícia, que seria a UPP Social, consiste em 

projetos que incluem aulas de música, jiu-jitsu, uma cozinha industrial, cursos de 

idiomas, etc. 

No Porto Maravilha, o Consórcio Porto Novo, uma parceria público-privada, 

integrada pela Odebrecht, a OAS, a Carioca Engenharia e a CDURP - Companhia de 

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro ficou responsável pela 

execução das obras, pela realização dos serviços, e por gerir as intervenções na área. 

O investimento para as obras na região portuária provém dos Certificados de Potencial 

Adicional Construtivo --CEPACs –, títulos pagos pelos investidores que vão ter o 

direito de construir no local. O dinheiro das CEPACs tem por objetivo ser empregado 

em parte dos pagamentos das obras do porto. 

No website da Operação Urbana Porto Maravilha (OUP) há uma apresentação 

das principais obras envolvidas são elas:  

Construção de 4,8 km de túneis; Reurbanização de 70 km de vias e 650.000 
m² de calçadas; Reconstrução de 700 km de redes de infraestrutura urbana 
(água, esgoto, drenagem); Implantação de 17 km de ciclovias; Plantio de 
15.000 árvores; Demolição do Elevado da Perimetral (4,8 km) (PORTO 
MARAVILHA, 2015)  

 

Parte destas obras já se encontra em estágio avançado e já afetou a paisagem 

dos bairros que compõem a região.  

Ademais, constam no site informações passadas pela CEDURP relativas a 

ações a serem desenvolvidas no setor cultural:  

Preservação e valorização da memória e das manifestações culturais; / 
Valorização do patrimônio cultural imaterial; / Produção e difusão de 
conhecimento sobre a memória da região; / Recuperação e restauração 
material do patrimônio artístico e arquitetônico; / Exploração econômica do 
patrimônio material e imaterial, respeitados os princípios de integridade, 
sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento social (PORTO MARAVILHA, 
2015, s.p) 
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 A partir do cenário do “Porto Maravilha Cultural”, a região portuária, seja no 

asfalto ou nos morros, está predestinada a uma nova configuração e organização do 

poderoso conteúdo simbólico de seu patrimônio material e imaterial, sistematizado no 

contexto de atração para novos investimentos e divulgação para fins turísticos.  

A iniciativa que corresponde às disposições sociais levou o nome “Porto 

Maravilha Cidadão”, que, assim como o “Porto Maravilha Cultural”, teria o objetivo de 

assegurar o desenvolvimento socioeconômico da população portuária e valorizar seu 

patrimônio, contando com parcerias público-privadas para a captação de 

investimentos. Conta-se entre suas ações:  

Apoio a programas de habitação de interesse social; / Formação profissional 
principalmente para população jovem; / Ações de requalificação profissional 
para moradores; / Absorção/integração da população ao mercado de trabalho 
(PORTO MARAVILHA,2015).  

  

Para além da construção do Museu de Arte do Rio -, MAR -inaugurado em 

março de 2013 e do Museu do Amanhã, também localizado na Praça Mauá e 

inaugurado em dezembro de 2015, inclui-se entre as novidades do Porto Maravilha a 

criação de um Aquário Marinho – AquaRio – previsto para ser inaugurado em julho de 

2016, com expectativa de expor entre sete e oito mil animais de 350 espécies 

diferentes. (AQUARIO, 2015)  

Em meio às inúmeras escavações desde o início das obras do Porto 

Maravilha, foram encontrados resquícios arqueológicos provenientes principalmente 

de escravos. As descobertas, segundo o portal do Porto Maravilha na Internet, 

estimularam a criação do “Grupo de Trabalho Curatorial do Circuito Histórico e 

Arqueológico da Herança Africana”, por meio de um decreto municipal. De acordo com 

o grupo, o Centro Cultural José Bonifácio, o Cemitério dos Pretos Novos – IPN -, o 

Cais do Valongo e da Imperatriz, o Largo do Depósito, o Jardim do Valongo e a Pedra 

do Sal farão parte de um circuito, que prevê visitas guiadas e sinalização. O intuito 

seria a valorização da memória da região, construída a partir da presença negra 

africana, e mais um impulso em um movimento para o turismo. (PORTO MARAVILHA, 

2015) 



70 
 

  

É recorrente o uso atual dos galpões e armazéns para a realização de eventos 

de diferentes categorias, passando por moda, artes plásticas, cinema, música e teatro. 

Isso é exemplificado pelo Armazém Utopia, um galpão centenário no qual se localiza 

hoje a “Companhia Ensaio Aberto” e que tem seu espaço ocupado por eventos 

culturais, já tendo abrigado o Festival de Cinema do Rio, o Rio H2K e o Tudo é Jazz 

no Porto (ARMAZÉM UTOPIA, 2015, [s.p]) 

Na composição desse cenário olímpico, foi lançado, em 2010, o projeto Morar 

Carioca, complementando as políticas a serem desenvolvidas nas favelas. Criado pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro, este consiste em um “plano municipal de integração de 

assentamentos precários informais”, controlado pela Secretaria Municipal de 

Habitação (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO,2015, [s.p) 

Segundo consta na apresentação do programa: 

Nas [comunidades] enquadradas como urbanizáveis e Áreas de Especial 
Interesse Social, estão previstas implantação de redes de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, iluminação pública e 
pavimentação, criação de áreas de lazer e paisagismo; as áreas de risco 
serão eliminadas e haverá regularização urbanística e fundiária 
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO,2016). 

 

Em relação a comunidades consideradas não urbanizáveis, porque 

diagnosticadas pela Prefeitura como em “situação de risco ou inadequada ao uso 

residencial”, afirma-se que “as famílias estão sendo cadastradas e reassentadas em 

unidades habitacionais produzidas pelo ProgramaMinha Casa, Minha Vida” 

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2016).  

Para o Morro da Providência, especificamente, havia a proposta de 

construção de um Centro Histórico e Cultural ao redor do Oratório, que abrangeria a 

Ladeira do Barroso, a Igreja Nossa Senhora da Penha, o antigo reservatório, a Capela 

do Cruzeiro e a construção de uma praça com um Anfiteatro (VALADÃO, 2012) 

Também estava prevista a construção de um teleférico, de um plano inclinado, que 

faria a ligação da Ladeira do Barroso com a parte mais alta do morro, assim como de 

um espaço de desenvolvimento infantil, um centro de trabalho e emprego, um centro 

esportivo, e a execução de obras de infraestrutura e reestruturação das habitações.  

No entanto, do planejamento inicial, pouco foi concretizado. A favela da 

Providência tem hoje sua configuração alterada, mas não exatamente como o que foi 

http://www.armazemdautopia.com.br/).%20(ARMAZÉM
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idealizado pela Prefeitura. O Centro Cultural não faz mais parte do projeto e as obras 

do plano inclinado foram suspensas. Sobre saneamento e infraestrutura, poucas 

foram as mudanças perceptíveis.  

A maior expressão do projeto no Morro foi a construção do teleférico, 

inaugurado em julho de 2015. Este instrumento de mobilidade urbana possui três 

estações: Central, Praça Américo Brum e Gamboa, com 721 metros de extensão e 

capacidade para transportar até mil pessoas por hora. Porém, o processo de sua 

instalação não ocorreu sem transtornos. Durante o período das obras, muitos foram 

os protestos da população local, dado que a sua implementação requereu mudanças 

drásticas no espaço de vida dos moradores, que enfatizam a não participação popular 

em todo o processo. Esses moradores alegam que o teleférico não seria de extrema 

importância para eles, favorecendo, antes, a perspectiva de transformação da favela 

em ponto turístico. As obras do teleférico e as remoções de casas chegaram a ser 

pausadas durante um período, por meio de um decreto judicial. 

 Os principais impactos foram as remoções de casas e destruição da quadra 

que abrigava um espaço central de lazer, local em que ficou situada a estação Américo 

Brum. No total de famílias removidas contabilizam-se duzentas. 

Diversas reportagens abordaram o novo teleférico que integraria o centro da 

cidade. Em uma delas, no final do ano de 2012, o Prefeito do Rio, Eduardo Paes, 

declarou:  

Eu não tenho dúvida de que isso aqui vai virar o Pão de Açúcar – a Missão - 
porque é incrível a visão que se tem aqui: de um lado você vê toda a cadeia de 
montanhas do Estado e o porto do Rio de Janeiro e a igreja da Penha, do outro 
lado você vê o Cristo Redentor e todo o Centro da cidade (O DIA, 2015). 

 

Em uma “Carta aberta à população do Rio de Janeiro” publicada em setembro 

do mesmo ano, a Comissão de Moradores e o Fórum Comunitário do Porto (FCP) 

listaram os pontos mais problemáticos do processo de transformações pelos quais 

vinham passando os habitantes da Providência, devido às operações do “Porto 

Maravilha” e do “Morar Carioca”. O tom de indignação destoa do entusiasmo manifesto 

pelo Prefeito, na mesma época: 
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[...] para a construção do Teleférico roubaram a nossa única área de lazer - A 
Praça Américo Brum! Para a construção de uma rua que vai ligar o Teleférico 
à Vila Portuária várias famílias da área da “Toca” já foram desapropriadas 
com valores baixíssimos! Para a construção de um centro esportivo, que 
também não nos consultaram sobre a necessidade, a área conhecida como 
AP na Ladeira do Farias foi demolida e desalojou cerca de 60 famílias de um 
dia para o outro. Nesse caso a Prefeitura demoliu casas ainda com pessoas 
dentro!!! etc. Acreditamos a Prefeitura é a principal responsável por todo esse 
transtorno e estamos unidos para garantir que nenhuma casa mais seja 
derrubada e que as melhorias nos beneficiem! Para finalizar, o legado social 
da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 que queremos é 
permanência na Providência e a garantia de que também poderemos viver 
nesta cidade maravilhosa! Pedimos à população carioca que nos ajude a 
divulgar o que está acontecendo com a nossa cidade! (JUSTIÇA GLOBAL, 
2015) 

 

Recolhemos também a análise da arquiteta Fernanda Salles, em entrevista 

concedida em colaboração com este trabalho (23/12/2013). O seu escritório foi o 

responsável pelo projeto do teleférico da Providência, além de já ter tido outras 

experiências de urbanismo em favelas, como na construção do plano inclinado do 

Morro Santa Marta em Botafogo.  

Em primeiro lugar, refletindo sobre a urbanização de favelas em geral, a 

arquiteta salientou que os valores específicos da favela, diferentes dos valores da 

cidade formal, exigem um desprendimento em relação ao que seria considerado o 

ideal segundo os padrões do que se entende comumente por urbanismo, já que para 

favela, com outras necessidades e outras prioridades, também as soluções e o ideal 

são outros. O grande problema das favelas localizadas em centros urbanos, segundo 

ela, é o problema da mobilidade, acessibilidade e lixo. A partir dessas premissas, é 

que ela procede à sua análise dos aspectos cruciais e do que está dando certo e 

errado na operação de urbanização da favela da Providência. 

Em relação a mobilidade e acessibilidade, o primeiro ponto abordado foi a não 

realização do plano inclinado. Ressaltando o maior grau de dificuldade para a 

desapropriação em áreas informais, a urbanista atribuiu a inviabilidade do projeto a 

dois fatores: em relação à topografia da Providência, a falta de espaço e de inclinação 

adequada, a resistência dos moradores. Quanto ao segundo fator, o seu 

posicionamento é de que, nesses casos, ainda que se deva considerar que ninguém 

deseja ser removido de suas casas, onde cresceram e construíram suas vidas e 

famílias, as remoções são necessárias em benefício de um coletivo. Por isso, deve-

se afastar um pouco o olhar, porque ao se prender no interesse de cada família “não 

http://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/2012/01/09/nao-e-so-destruicao-de-casas-mas-de-historias-e-memorias/
http://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/2012/01/09/nao-e-so-destruicao-de-casas-mas-de-historias-e-memorias/
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se consegue andar”. Isso, segundo ela, ocorreria em qualquer cidade, e também nas 

zonas formais, pois, caso contrário, “a cidade não evolui”. Conclui, portanto, que, 

infelizmente, algumas famílias teriam que ser retiradas em prol desse coletivo.  

O teleférico, por outro lado, teria sido uma solução de mobilidade mais 

adequada, apesar da pouca aceitação dos moradores. Sobre este ponto, ela enfatizou 

a falta de informação dizendo que “o desconhecido é ponto negro que assusta” e se 

referindo também a existência de manipulação política. De acordo com Fernanda, 

quem quer manipular politicamente uma população diz coisas que lhe são 

convenientes. Deste modo, teriam falado para os moradores que o teleférico foi feito 

para turistas e não para o seu bem-estar, mas este bem-estar seria a própria 

mobilidade. Para ela, medidas como essa assustam, mas quando as coisas começam 

a funcionar e trazem um real conforto, tudo muda. 

 Outro ponto abordado foi a importância cultural e histórica da Providência e 

seu grande potencial turístico. A arquiteta expôs as suas ideias para exploração deste 

potencial e os obstáculos para a implantação de políticas culturais aliadas ao turismo: 

 

[...] é impressionante como as pessoas do Rio não conhecem a Providência 
e sua história. A história da Providência é linda, tem um apelo cultural enorme 
[...] acho que [...] deveria ser mais explorada pela parte cultural da cidade. 
Meu grande sonho é fazer um museu lá; já que não deu certo no Favela-
Bairro, agora para esse projeto, era o grande sonho transformar a parte do 
alto do morro num centro cultural que tivesse vida, que tivesse um apelo, para 
chamar o turista para conhecer e ver, [...] teria uma parte de audiovisual que 
pudesse contar um pouco da história da Providência, de como começou, do 
nome, de tantos cidadãos que passaram por lá, que foram tão importantes 
para a nossa cultura, e as pessoas fossem lá e ouvissem essas histórias. [...] 
Mas é difícil, a gente batalha, mas há uma dificuldade enorme, por tudo, como 
a falta de integração das secretarias. A gente faz o projeto, mas quem quer 
cuidar daquilo? Aí vira o patinho feio que ninguém quer cuidar, é mais uma 
verba, a cultura infelizmente vai ficando como sempre para trás. Teria que ter 
um trabalho [...] para os moradores lá de cima entenderem essa parte do que 
eles têm do patrimônio, que isso seria importante para eles, teria que ter uma 

sensibilização, de conversar, falar. (FERNANDA SALLES, 2013). 
 

 
 

Por essa fala podemos deduzir, com efeito, que as políticas públicas em 

relação à Providência foram pensadas, mas não aconteceram conforme o idealizado. 

Segundo a urbanista, até mesmo o projeto do teleférico não foi plenamente cumprido.  

Estava prevista outra linha, que ligaria a Leopoldina à Praça Mauá, passando pelo 

Morro do Pinto, Providência, Livramento e Saúde, que funcionaria como um sistema 
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auxiliar poderoso à malha formal. Percebemos, portanto, a falta de motivação política 

para a realização de projetos que teriam como foco uma melhoria de fato na vida da 

população que sofre cotidianamente com os obstáculos à mobilidade que a cidade do 

Rio de Janeiro impõe. Assim também em relação a políticas culturais que conjugariam 

o turismo com o patrimônio material e imaterial da favela, com seus valores culturais, 

sociais e históricos, sem perder de vista sua importância para os moradores.  

Consequentemente, o investimento em um turismo-cultural de base popular 

perde espaço para uma espécie de marketing turístico, cuja preocupação é construir 

uma imagem de cidade para ser vendida, fazendo do turismo uma estratégia para 

angariar olhares e capitais. Outras cidades passaram por processos parecidos de 

revitalização em suas áreas centrais, principalmente as portuárias. O melhor exemplo 

é Barcelona, que sediou as Olimpíadas em 1992, tendo passado por transformações 

urbanas que serviram de inspiração para a revitalização do Porto Madero, em Buenos 

Aires, e, agora, para a do Porto da Cidade do Rio de Janeiro.   

As modificações na Zona Portuária de fato deram uma nova vida à região: os 

espaçamentos nas ruas, a claridade promovida com a demolição da perimetral, a 

criação de instituições culturais, o aproveitamento para fins artísticos dos galpões, e 

a maior integração com a Baía de Guanabara trouxeram novos ares para a cidade. 

Entretanto não se pode deixar de considerar o custo para a classe pobre e mais 

desfavorecida da cidade, que ainda sofre com os males de uma ausência de 

urbanização adequada e de um diálogo que possa esclarecer e ouvir os moradores 

sobre seus reais problemas. 
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3. UM OLHAR SOBRE A FAVELA DA PROVIDÊNCIA 

 

3.1 METODOLOGIA 

O trabalho de pesquisa foi concebido e estruturado de forma descritiva e 

qualitativa, com revisão de literatura e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica 

propiciou um prévio entendimento do assunto abordado. Para a pesquisa de campo 

na favela da Providência, houve observação sistemática e entrevistas aprofundadas 

com a finalidade de colher informações sobre a perspectiva do morador quanto às 

transformações em seu espaço de vida e entender se existe ou não na visão local um 

movimento para o turismo – atentando sempre para questões relativas à identidade e 

à memória local. Já os resultados da pesquisa obtidos em campo serão analisados à 

luz do referencial teórico trabalhado. 

Sendo a pesquisa de cunho social, este trabalho foi feito por meio de uma 

metodologia de pesquisa qualitativa que se baseou nos ensinamentos dos livros: “A 

arte de Pesquisar” de Miriam Goldenberg; “Pesquisa Social” de Cecília Souza Minayo 

e Guia de Pesquisa de Campo: Como Analisar Dados Etnográficos de, Stéphane 

Beaud, Florence Weber. As abordagens contribuíram em diferentes aspectos para a 

realização da pesquisa de campo, seja no controle dos dados fornecidos, como na 

realização das entrevistas e observações, tal como o entendimento geral sobre 

pesquisa qualitativa, suas características, perigos e assertividades.  

Nesse caminho, iniciamos a discussão com as palavras de Minayo (2010), 

nas quais a autora elucida que a pesquisa social com seu objeto científico -- indivíduos 

--  terá genuinamente sua organização no tempo e no espaço, sendo o investigado 

possuidor de uma consciência histórica. Isso permite dizer que os grupos e as 

sociedades participarão e darão naturalmente sentido à pesquisa social desenvolvida. 

Consequentemente, o investigador social não será o único a gerar sentido no 

desenvolvimento da pesquisa, nem serão únicas as suas visões de mundo. (MINAYO, 

2010) 

Para o pesquisador, estas suas visões de mundo devem estar 

conscientemente organizadas, partindo do entendimento que a própria escolha do 

objeto já faz parte da sua subjetividade, das suas escolhas e percepções. Em vista 
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disso, Goldenberg (2003) alerta sobre os riscos de fazer do objeto construído um 

objeto inventado, influenciando assim o resultado da pesquisa. É justo a esta 

interferência que o pesquisador deve estar atento, mostrando-se sempre consciente 

do bias e do poder de modelar os dados coletados e suas conclusões. Como 

consequência, sua consideração não poderá ser científica. Sobre essa lógica, a autora 

aponta a importância de cientistas sociais como Pierre Bordieu, Howard Becker e Max 

Weber que enfatizam a necessidade de explicitar todo e cada passo da pesquisa -

-  bem como a de reconhecer suas valorações e dificuldades -- para assim evitar o 

bias. (GOLDENBERG, 2003) 

No entanto, o longo tempo de convivência com o pesquisado possibilita ao 

observador um leque de apuradas conclusões e um consequente refutar das 

impressões diretas e objetivas cabíveis ao primeiro olhar ou senso comum.  Esta 

forma de pesquisa propicia então uma compreensão acerca das especificidades e 

subjetividades dos fenômenos sociais, dos fatos e das realidades singulares. 

(GOLDENBERG, 2003) 

Devido a esta característica primordial, o processo dificilmente poderá ser 

medido em números ou indicadores quantitativos. “A pesquisa de base qualitativa 

trabalha com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças e 

das atitudes. (MINAYO, 2010, p.21)A quantidade de indicadores, segundo Goldenberg 

(2003), étrocada pela intensidade e pela profunda imersão no tema. Logo, o número 

de entrevistas não será aqui tão importante, ao contrário das diferentes perspectivas 

e pontos de vista, que para Minayo (2010) seriam um” aprofundamento no mundo dos 

significados”. 

Minayo (2010) aponta para o fato da pesquisa qualitativa ser um trabalho 

artesanal, produzido por diversas questões numa linguagem que estará baseada nos 

conceitos e nas técnicas de pesquisa. Além do mais, não apenas verifica-se a opinião 

de um grupo, mas trabalha-se com a interpretação de um universo mais amplo, 

visando sempre discernir os códigos sociais que serão oferecidos gradativamente 

pelas observações, pelo reforço das falas dos pesquisados e pelos símbolos 

apresentados. (MINAYO, 2010) 

O trabalho artesanal ao qual Minayo (2010) se refere está relacionado com 

um processo de pesquisa construído diariamente, como uma colagem dos fatos, das 
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falas, das observações, impressões e sentimentos a respeito da realidade analisada 

e das anotações do caderno de campo. Essa perspectiva sugere que a metodologia 

esclareça bem cada etapa, que, ligadas umas às outras, terão como resultado final 

um significado sólido, reforçando assim o caráter minucioso da pesquisa qualitativa. 

Ao trabalhar cada etapa de pesquisa, Beaud e Weber (2007) constroem um 

quadro de referência, mencionado como quadro paralelo das diferentes fases das 

observações e entrevistas, como mostra a figura 3 a seguir.  

 

Fonte: Beaud e Weber (2007) 

 

 Observação Entrevista 

 

1°: Fase Negociar seu lugar 

 

Achar um lugar de observação  

 

 

Negociar a entrevista. (pôr em ação uma 

colaboração.) 

 

2° Fase: In Situ 

 

Intervir como participante se preciso ou 

como pesquisador. Memorizar. 

 

 

Conduzir a entrevista (intervir como 

pesquisador). Registrar e observar. 

 

3° Fase: Escrever e Analisar 

 

Anotar a observação. Apoiar-se em 

documentos recolhidos e repertoriadoss 

 

Transcrever a entrevista, colocá-la em 

fichas, analisá-las, relacioná-la com 

elementos anteriores a ela (boatos, práticas 

observadas) 

 

4° Fase: Controlar  

 

Entrevistar os participantes. Reiterar a 

observação.Compararvários 

acontecimentos 

 

 

Rever a pessoa. Completar as informações 

faltantes.  
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A observação nesse contexto se solidifica a partir das anotações do 

pesquisador e na aptidão deste em percebê-las, memorizá-las e assim anotá-las. É 

importante entender que o próprio caderno de campo, as anotações, observações 

primárias, não são apenas prévias metodológicas, e sim produtos iniciais da pesquisa. 

(BEAUD ; WEBER, 2007) 

Para Beaud ; Weber (2007) na fase inicial do estudo em campo, o pesquisador 

pode sentir a dificuldade da observação, de “não ver nada”, ou observar as situações 

mais fáceis. No caso de “não se ver nada”, isso pode estar relacionado a um excesso 

de familiaridade, pois não há surpresas, tudo parece “normal”. Do outro lado, quando 

se verifica um excesso de estranheza, pode-se associar este caso a uma falta de 

informação, baseando-se na vasta probabilidade de todas as impressões constituírem 

um conjunto só, afastando o investigador da realidade estudada. Dentro dessa 

perspectiva, Beaud e Weber indicam, como Da Matta, a necessidade de se familiarizar 

com o que é estranho, assim como também estranhar o que parece familiar (BEAUD; 

WEBER, 2007). 

Para Gilberto Velho (1978) podemos estar acostumados com o que ele 

denomina paisagem social, na qual dividimos, organizamos, hierarquizamos os 

grupos e indivíduos na sociedade, construindo deste modo um mapa social que muitas 

vezes é estabelecido a partir de relações de poder ou dominação dos atores sociais. 

Mas o que nos importa é que por nos adequarmos a essa orientação social, isso não 

significa dizer que entendemos ou conhecemos com efeito as lógicas das relações e 

os universos dos atores -- pelo ao contrário, essa lógica pode estar comprometida, 

segundo ele, pela rotina, pelos hábitos e pelos estereótipos. Nesse caso, podemos ter 

em mente um mapa socialmente estruturado, mas não necessariamente 

compreendemos sua dinâmica, seus mecanismos internos, seus princípios. (VELHO, 

1978). 

Uma importante orientação devidamente frisada por Beaud; Weber (2007) diz 

respeito à neutralidade no momento de observação em campo: não se deve ser 

neutro, pois corre-se o risco de nada notar. A neutralidade, deve aparecer nas 

análises, de forma prudente e fora do local. As observações devem ser feitas 

mentalmente e não se deve censurá-las, da mesma forma que no momento em que 

se observa é preferível dar lugar às emoções que às interpretações. Tais emoções 
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serão anotadas no diário de pesquisa e ajudarão também no momento das análises e 

interpretações decorrentes. 

No diário de pesquisa ou caderno de campo, serão relatadas principalmente 

o que o pesquisador fez, o que e quem ouviu, o que chocou, o que agradou, seguido 

de uma análise provisória. (BEAUD.; WEBER,2007). Dessa maneira, o processo de 

memorização será fundamental para as anotações, do mesmo modo que é essencial 

a percepção dos detalhes que compõem as situações de pesquisa.  

Portanto, as observações e entrevistas serão sempre complementações 

intermitentes umas das outras. As observações estarão presentes em toda trajetória 

da pesquisa, em diferentes situações: interação pessoal, evento, lugares e espaços, 

ou simplesmente em uma observação pura. Elas proporcionam reforço sobre as 

entrevistas e as falas. Na fase que precede as entrevistas, observações prévias 

servirão como apoio e guiarão o pesquisador. Nesse caso, as entrevistas quando 

somadas às observações serão o resultado do progresso da pesquisa. (BEAUD; 

WEBER, 2007) 

Entendendo que as entrevistas em profundidade fornecerão dados únicos, 

com perspectivas singulares, o número de entrevistas limita-se naturalmente. Assim 

sendo, as entrevistas passam a ter longa duração e os dados a respeito dos 

entrevistados aumentam. Tal aspecto tão característico deste método de pesquisa 

contribui para o fortalecimento da relação social particular entre pesquisado e 

pesquisador e configura um forte recurso para o investigador. Não fazendo este parte 

da relação cotidiana dos indivíduos na qual se relacionará, as longas e limitadas 

entrevistas dissolvem esta barreira prévia e favorecem a obtenção de confidências 

BEAUD; WEBER, 2007) 

Além do mais, é necessário que se registre no diário de campo a forma como 

se deu a entrevista, as reflexões imediatas e a relação desenvolvida entre pesquisado 

e pesquisador. Assim, cabe anotar os fatos que permitirão fazer a análise posterior 

das entrevistas: a) as primeiras trocas essenciais; b)-o modo de apresentação do 

objetivo da pesquisa, o modo de apresentação do pesquisador; c) a maneira como se 

definiu a situação de entrevista e sua evolução (dinâmica da entrevista); d) a maneira 

como a relação evoluiu ao longo do tempo; e) o lugar e o momento da pesquisa. 

(BEAUD; WEBER, 2007) 
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O processo de solicitação e escolha das entrevistas ou entrevistados passa 

primeiramente por um momento de entendimento do campo, no próprio sentido de 

tateá-lo e percebê-lo, aprendendo como posicionar-se dentro dele. Deve-se também 

estar especialmente sensível e atento na identificação das pessoas interessantes para 

pesquisa, coletando seus nomes, contatos e demais pessoas a procurar. 

Uma outra consideração é deixar claro a todos que o trabalho a ser 

desenvolvido é diferente, longo e aprofundado (científico), para que assim estabeleça-

se de antemão um pacto da entrevista. Finalmente, escolhe-se o posto de entrevista, 

dando preferência a lugares de pouco barulho, sem muitos olhares exteriores e 

curiosos.(BEAUD; WEBER, 2007) 

Ao conduzir a entrevista, inicialmente é importante que se estabeleça uma 

troca de pontos de vista. Alguns dos assuntos levantados são hipóteses prévias da 

pesquisa, outros serão tratados em seu decorrer. Essas questões serão orientadas 

por um roteiro de entrevista que servirá de auxílio para os temas a serem abordados. 

Contudo, o mais importante é saber ouvir, deixando que o entrevistado desenvolva 

seu raciocínio e apresente seu ponto de vista, cabendo ao investigador o controle do 

tempo e dos temas. Nessa fase da pesquisa as entrevistas serão gravadas e isso 

garantirá a qualidade da escuta, sendo importante informar e assegurar o anonimato 

das falas. (BEAUD; WEBER, 2007) 

Para a análise dos dados da pesquisa será preciso burilar as entrevistas e 

observações mais importantes. As entrevistas serão enfim transcritas, valendo-se 

como base para uma primeira interpretação. Essas transcrições deverão ser feitas 

fielmente, respeitando silêncios, emoções, hesitações, refúgios, diferenças de tons, 

gestos e mímicas.( BEAUD; WEBER, 2007) 

Os dados coletados deverão ser hierarquizados, concentrando-se no 

essencial, sublimando as expressões mais recorrentes e escolhendo trechos que se 

aproximam da pesquisa e do contexto. O diário de campo deverá ser passado a limpo, 

fazendo uma reconstrução do desenrolar das entrevistas, refletindo sobre o que foi 

escutado mais de uma vez e tomar notas. (BEAUD; WEBER, 2007) 

Ao final estarão organizadas: pastas de observações; pastas das transcrições 

integrais das entrevistas; uma quantidade de documentos organizados e referenciais; 

uma ficha resumida da cronologia da pesquisa, com suas reviravoltas; os encontros 
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significativos; em que  aconteceram as entrevistas e as observações e caderno de 

campo. Com esses elementos estruturados, o caminho a seguir é das interpretações 

e da escrita. (BEAUD; WEBER, 2007) 

Para interpretar os dados deve-se considerar primeiramente que os conceitos 

deverão iluminar aquilo que o campo ofereceu. Nesse sentido, para uma interpretação 

e desenvolvimento da redação é necessário(BEAUD; WEBER, 2007): 

a)Fazer uma ficha sintética com os detalhes das características sociais; 

b)Fazer um recorte das informações (entrevistados podem disfarçar ou mentir por 

omissão); 

c)Estar atento para as palavras nativas; 

d)Prestar atenção às maneiras de falar, aos silêncios, aos não ditos; 

e)Procurar interpretar os mal-entendidos; 

f)Construir uma problemática; 

g)Escrever um relatório de pesquisa; 

h)Relatar. 

 

3.2 A PESQUISA EM UM TERRITÓRIO DE CONFLITOS 

Antes de desenvolver todo o presente  trabalho, já tinha eu me aventurado 

pelos lados da região central da cidade do Rio de Janeiro. Em 2013 apresentei um 

trabalho de conclusão para a disciplina “ Turismo e Etnografia”, fazendo um relato fiel 

sobre as observações em campo e as entrevistas pelas quais tive a oportunidade de 

realizar. Foi uma troca rica que caracterizou um prenúncio dos anos que viriam pela 

frente, para mim no sentido de realizar com mais intensidade uma investigação social, 

vivendo de perto o cotidiano local. Para eles, as modificações que os dois anos 

sucessivos acarretariam em suas vidas, circusntância esta que viria a me possibilitar 

novas contribuições a respeito do que sempre foi meu objetivo de pesquisa: identificar 

suas percepções em relação à transformação do seu espaço de vida, as questões a 

que isso poderia levar e os próprios conflitos dispostos nas relações sociais da favela.  

O ano de 2015 não foi diferente daqueles precedentes, logo fui recebida 

invariavelmente por todos de forma hospitaleira e atenciosa. A diferença é que me 

engajei muito mais, ganhei outras tantas questões de estudos, amigos e histórias que 
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circulam volta e meia em meu pensamento. Tive ainda a oportunidade de no final de 

2013 realizar uma entrevista importante com a arquiteta Fernanda Salles, responsável 

e planejadora urbanista pelos projetos que recebeu (e ainda iria receber) o Morro da 

Providência. Nessa ocasião, eu, que estava muito voltada na visão local, pude ter 

outra perspectiva sobre as interferências  no espaço. 

Durante esse processo de dois anos, acompanhava notícias de jornal, 

frequentava eventualmente o morro e amadurecia minha escolha. O campo sem 

dúvida é a parte mais apaixonante da pesquisa, mas ao longo desse período aprendi 

a separar o lado mais “romântico” para me centrar numa realidade extremamente 

complexa que é a favela -- e não foi fácil o percurso que trilhei durante seis meses 

oficiais de pesquisa e visitas esporádicas.  

Acredito que uma das maiores dificuldades encontradas foi a de conseguir me 

entender como pesquisadora, cidadã carioca e mulher dentro de minha sociedade. 

Isto porque me depararei com situações que me faziam a todo tempo pensar na 

construção de todos os estereótipos da sociedade em que vivemos, de por exemplo, 

minha posição como estudante mulher e branca, subindo uma favela de maioria 

negra, carregada de simbolismos pejorativos.  

No subir e descer do bonde do teleférico, diversas vezes sentia incômodos e 

tentava quebrar os estereótipos, pois teria que entrar em um vagão com cinco homens 

sentados de forma apertada, com as possíveis “caras de favelados”, “de bandido” de 

“marginal” e negros e machistas. Teria eu que adentrar este lugar com o incômodo 

que a sociedade em que eu vivo me propôs. Além disso, usava sempre calça comprida 

ou roupas longas, lembrando que a primeira vez que trajei um vestido senti fortes 

olhares masculinos. Meus acessórios também não deveriam aparecer para não 

despertar olhares, entendendo que naquela realidade eu era quase que o exótico - 

mesmo tendo dito um dos informantes da pesquisa, fitando minha roupa, que eu 

poderia ir como quisesse.  

Algumas pessoas que não me conheciam me confundiam com turista, de 

roupas diferentes e traços físicos que em suas visões se assemelhavam  a alguém de 

fora da favela. Me surpreende pensar isto, porque eu estava a exatamente a vinte 

minutos de metrô da minha residência, do meu espaço de vida e mesmo assim me 

diferenciava do lugar. Refletia o quanto a cidade é partida, segmentada, muitas vezes 
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dividida entre “lugar dos ricos” e “lugar dos pobres” - como diz Abreu (2013) (ideia esta 

desenvolvida no capitulo dois) a respeito da construção da cidade e dos espaços 

divididos. No começo me incomodava um pouco com a situação, principalmente 

devido aos olhares, mas depois comecei a ter como defesa: -“ Sou Carioca da gema, 

pô!“, e eles riam. Minhas gírias de jovem eram muitas iguais às deles, a entonação ou 

prosódia é que se diferenciavam. 

Em minha análise sobre aquele espaço procurei no início estabelecer algumas 

comparações com determinados lugares. Funcionaria o Morro da Providência como 

um bairro da cidade, com sua vizinhança, mercados, vendas, ou seria ele algo mais 

próximo de um condomínio, examinando que em bairros pouco se observa de uma 

relação de proximidade entre moradores tão evidente. Mais tarde, descobri que a 

Providência não é bairro, não é condomínio, e também não é um aglomerado 

subnormal como trazem as definições mais objetivas. Ela é a Providência, com todas 

as suas características e aspectos, uma realidade de favela carioca, portuária e 

extremamente urbana. 

A Providência é, na qualidade de espaço físico, um lugar que dispõe de  

antigas edificações do século XIX e princípio do XX até as mais recentes  construções 

do século XXI. Isso, na minha concepção, possui um valor inestimável e de 

característica ímpar, porém, essa visão não é unânime. Existe ainda muito preconceito 

em torno de seu espaço, que vai de acordo com as características relacionadas à falta 

de infraestrutura básica, à sujeira e à pobreza. Deve-se a esse preconceito o fato de 

se encontrar nesse espaço pessoas que retratam aquele mesmo estereótipo que tive 

que quebrar em muitos momentos, o do “marginal, negro, favelado e machista”, que  

esteve presente, como estigma, desde a formação da favela. Portanto, o valor que 

acredito ter essa favela é nulo para muitos setores da sociedade, realidade que tanto 

me entristece. 

Nessa amálgama de edificações novas e antigas trespassam vielas, becos 

escuros e umedecidos, claros e ensolarados, ora estreitíssimos, ora mais largos, 

cobertos por fios de eletricidade que se entrelaçam num emaranhado quase que 

artístico. Pelo caminho, gatos e animais abandonados convivem em meio ao lixo e 

parte de um esgoto que escorre ladeiras abaixo. O cheiro de comida boa sendo feita 

em horários próximos às refeições parecia uma competição do melhor feijão e 

ofuscava o ranço característico do lugar, predominância esta que apenas constatei 
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depois de algumas caminhadas. Dentro das casas, mirava as mulheres servindo o 

café da tarde em copos reutilizados e achava aquilo brasileiro e próximo. A total 

simplicidade é uma característica que logo notei nos lugares e nas pessoas que 

encontrei, e isso para mim foi a “alma da pesquisa”: um ambiente simples, mas ao 

mesmo tempo complexo, uma teia de relações e problemas sociais a serem 

trabalhados.  

O início foi muito importante, eu ia para a Providência no intuito de 

simplesmente passear, conhecer pessoas, explorar o ambiente, me acostumar com 

ele e entender melhor a lógica do espaço, suas relações e seu cotidiano -- enfim, 

tateá-lo. Essa fase durou mais ou menos metade do tempo de pesquisa. Nesse 

período de vivência e ambientação, aprendi muito sobre o lugar conversando com as 

pessoas, observando a movimentação, negociando entrevistas, refletindo sobre a 

suas vida (e a minha).  

Foram algumas tardes em que estive sentada observando a vista, percebendo 

o meu redor. Até o entardecer, o local onde encontra-se o Bar da Jura e o mirante 

para Baia de Guanabara (antiga Praça Américo Brum) é bastante frequentado por 

crianças e mulheres grávidas, e neste ínterim eu entreouvia conversas sobre 

nascimentos e me comovi ao interagir em certas ocasiões com os bebês recém-

nascidos.  

Quando utilizava o teleférico, discretamente ouvia e estudava as pessoas, a 

maioria parda ou negra, vendedores de biscoito e afins, sotaques nordestinos, 

conversas paralelas. Os assuntos varriam os mais diversos temas, desde a proibição 

de comida dentro do bonde do teleférico aos mais polêmicos, como a nova geração 

de traficantes do morro. Questionava-se a precocidade da entrada de jovens 

atualmente no tráfico, aliada ao fato dessa nova geração parecer ser mais cruel que 

as anteriores. 

Foram feitas observações com um olhar particularmente atento a cada 

situação vivida nos arredores das inúmeras vielas, como se aquele ambiente fosse, 

ao passar do tempo, se tornando cada vez mais íntimo. Me afetava a proximidade 

explícita das casas com as ruas, circunstância que invadia escancaradamente a 

privacidade dos moradores, trazendo uma situação ambígua de aproximação e 

desconforto entre nós. Quando passava pelas ruas, alguns sorriam e me davam bom 
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dia, outros me olhavam fundo ou apenas ignoravam, mas em minhas derradeiras 

visitas alguns deles já me conheciam.  

O tempo foi passando e já não experienciava mais o medo que sentia no 

início. Meus medos, no decorrer da pesquisa, foram diversificados. Inicialmente era 

sobre o desconhecido, medo do teleférico, de não ser aceita -- eu queria vivenciar 

aquela realidade diferente da minha, mas não sabia ao certo sua dimensão. Meu medo 

era mais aparente quando estava próxima da UPP, que assustava com seus 

armamentos imponentes. Depois das entrevistas, dos relatos sobre as mortes 

recentes, após conviver mais de perto, me dei conta de que todo o ambiente poderia 

gritar a palavra ‘medo’ e isso ecoou forte em mim: o morro era local propício para 

situações inesperadas, os relatos me confirmavam. Esse medo tem vários 

fundamentos, mas não posso deixar de mencionar o que Santos (2012) diz ao 

caracterizar o período em que vivemos, diagnosticando-o como o tempo do medo 

constante, que atinge diferentes espectros da vida social. Assim, ele é repercutido por 

mim e por eles, fazendo parte de nossas angústias e incertezas diante do mundo e 

das pessoas.  

Mas eu não tinha medo dos buracos de balas cravadas nas paredes 

grafitadas, nem dos traficantes. Passar por eles era apenas uma situação incômoda, 

o beco onde congregava a maioria deles se situava exatamente por onde eu sempre 

transitava - e eu ouvia verdadeiras histórias de terror que envolviam aquela parte da 

favela. De fato, quando passava por eles olhava para baixo (como intuía necessário 

de se fazer) e sentia uma energia diferente daquela transmitida pela alegria dos 

moradores com os quais conversava. Acredito que o maior sentimento de medo que 

circula é dos próprios traficantes. Eles sentem medo de pessoas que não são da 

favela, de serem reconhecidos, medo da morte. A defesa pelas armas está 

propriamente relacionada com o instinto de sobrevivência, mesmo que seja ela de 

forma cruel e agressiva.   

Nos últimos dias, ao pegar o teleférico, entrou uma parente de moradora que 

nunca tinha feito seu uso. Ela mostrava-se nervosa, trêmula, de olhos fechados, ao 

lado de uma criança que se entretinha com a vista. A essas alturas eu já estava 

confortando pessoas -- depois de tanto utilizá-lo, aquilo para mim já era entendido 

como rotina. Tudo parecia familiar demais, mas sabia da distância que precisava 
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conter. Andava pelo beco principal dos traficantes com tranquilidade, mesmo sentindo 

a vibração histórica da violência.  

A própria Central do Brasil foi se tornando confortável ao passar do tempo. O 

curioso da Central é que desde o início me permiti fazer um exercício de observação 

sobre o lugar. Geralmente ao descrever um espaço intermodal de transportes, a 

característica principal é falar sobre o fluxo de pessoas e a intensa movimentação. Me 

permiti observar esse fluxo não como um conjunto ou uma massa trabalhadora. 

Busquei enxergar as ’pessoas invisíveis’ que passam despercebidas todos os dias 

pelo mesmo lugar, tentei reconhecer rostos em um processo esforçado de 

memorização. Assim, rapidamente fiz-me hábil para rastrear os meninos que pediam 

sempre dinheiro, as pessoas que se sentavam corriqueiras sob a escada do metrô, e 

por vezes distinguia os próprios moradores da Providência. A Central é um espaço 

muito próximo da favela, muito dos afazeres locais acontecem na própria estação, 

composta por diferentes tipos de comércio.  

No ensaio de montar-se um mapa da Providência, a Central despontaria como 

uma das principais referências. Ouvindo sobre os lugares de dentro da favela, 

constatei que o morro é dividido em áreas. São elas: Barão; Rua da Grota; Toca; 

Ladeira do Faria; Ladeira do Barroso; Cajueiros; Largo ou Buraco Quente; Sessenta 

e a Pedra Lisa, esta última a mais carente e esquecida. Outras sub-áreas 

categorizadas pelos próprios moradores são: a ponte Nova Brasília, a extinta praça 

Américo Brum e o Brinks. 

Em algumas dessas zonas foram realizadas as entrevistas em profundidade, 

que no total contabilizaram-se seis gravadas oficialmente. Além disso, houve 

moradores que conversavam sem compromisso, expondo suas opiniões, fazendo 

comentários sem que eu mesma falasse antes alguma coisa. Registrava indignações 

a respeito de sua vida, do seu lugar de moradia, dos muitos conflitos entre traficantes 

e polícia, ou às modificações da região portuária e ao fato de privar-se os moradores 

de participação nesse  processo (alguns, entretanto, admiravam tais modificações). 

Cabe aqui assinalar que as senhoras de mais idade mostravam-se particularmente 

desgastadas com todo os conflitos existentes naquele território. 

As entrevistas com gravador ocorreram um tempo depois, todas no mês de 

dezembro. Dos seis entrevistados oficialmente, com três deles tive a oportunidade de 



87 
 

  

me encontrar diversas vezes -- o que foi importante para a confirmação de algumas 

hipóteses e me possibilitou participar de uma parte do seu cotidiano, testemunhando 

os conflitos, suas aspirações e dias mais alegres. Desta forma, consegui desvendar 

alguns enigmas a respeito de certas colocações por eles feitas ao longo das 

entrevistas e observar de perto suas relações com o espaço de vida, o que consagrou-

se para mim um verdadeiro encontro com a realidade.  

O caso descrito acima é referente às entrevistas que agora nomeio: Senhora 

X, Senhor Z e Senhora Y. Considero que suas reais entrevistas e o rico material que 

me forneceram aconteceram antes mesmo de “oficializarem” suas falas no gravador 

(principalmente a Senhora Y). 

No dia que conheci Y, era o início de uma tarde esperançosa para a pesquisa. 

Ela me foi apresentada por Z e nossas primeiras trocas foram complicadas. Quando 

contei de onde era e porque estava ali, ela começou a dar uma lista de coisas que eu 

deveria fazer, dizendo: “Tudo precisa de um retorno, você sabe, então para pesquisar 

você vai precisar catar lixo na favela, ou fazer alguma coisa em troca”. Me surpreendi, 

mas enquanto ela explicava seu projeto social de cunho ambientalista e sustentável, 

captei seu ponto de vista. Ao entender seu posicionamento tentei logo me esquivar 

daquela situação confusa e inesperada apresentando minhas habilidades, o que eu 

poderia fazer para ajudá-la. Mas foi só um primeiro momento de estranheza, nos dias 

posteriores de visita conheci sua casa, tomei café preto com o pão francês da padaria 

local, assisti novela com sua mãe e conversei com sua filha mais nova. Sempre que 

ia em sua casa, Y me mostrava seus livros, uma grande quantidade relacionada a 

memória portuária e da favela da Providência.  

O dia que me senti eternamente grata, foi a vez que cheguei na porta de sua 

casa e ao bater palmas para chamá-la, ela veio correndo e me presenteou com um 

belo sorriso e um abraço, a felicidade era clara ao me ver. Nesse dia ‘fui aceita’. Depois 

desse episódio, trocamos mensagens via celular e conversamos sobre muitos 

aspectos da vida. A entrevistada possui trinta e sete anos de idade e trabalha dentro 

da favela com projeto social; a entrevista ocorreu em sua laje. 

O Senhor Z, por sua vez, foi essencial em praticamente todas as etapas da 

pesquisa. É estudante e tem vinte e três anos. Por seu intermédio, conheci alguns dos 

entrevistados, pude me inserir com liberdade na favela e ter diversas oportunidades 
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de análises e observação. Ele sempre me mostrou a favela, a sua favela a partir de 

uma perspectiva própria e dos lugares que mais gostava de estar. Por conta do seu 

bom humor e da hospitalidade, considero a leveza que foi estar em um território 

marcado por tantos conflitos. De certa forma, quando íamos nos encontrar, sentia que 

estava visitando um amigo e isso foi muito importante. Nele senti o que alguns já 

tinham mencionado sobre o jeito “favelado” de ser, que seria justamente a 

disponibilidade e a vontade de ajudar quem está por perto. Sua entrevista ocorreu na 

antiga praça em um finalzinho de tarde, com a presença da bela vista para Baia de 

Guanabara e para Ponte Rio Niterói. 

A Senhora X é moradora há 47 anos da Providência, nordestina de 63 anos; 

sua entrevista ocorreu também na antiga praça. Efetivamente, aquele era o lugar do 

encontro, mais precisamente dos meus encontros. A Senhora X também foi outro caso 

de conforto,  por ela trabalhar no bar ao lado da estação do teleférico, além do seu 

jeito manso e materno, sendo muito bem vista por todos na favela. Suas comidas e 

temperos serviram de âncora para a difícil tarefa que realizava naquele local. Ela foi 

uma das entrevistadas que já tinha tido a oportunidade de estar junto no ano de 2013, 

em um almoço tipicamente turístico em sua laje.  

Os demais entrevistados aqui serão tratados por Senhor K, Senhora F e 

Senhor W. Foram pessoas com as quais travei menos contato ao longo de toda a 

pesquisa, devido primordialmente a uma falta de tempo mútua. Como trabalhavam 

muito ou tinham sua vida mais fora da favela da Providência, era difícil conciliar 

horários ou encontrá-los por acaso. A persistência em estudá-los se deve ao fato de 

F e K serem figuras importantes para a favela e de W ser declaradamente o único guia 

de turismo do lugar. Com eles eu poderia completar bem a diversidade de visões sobre 

os temas abordados, pela diferença de idade, pelos papéis desenvolvidos e pela 

distinta trajetória de vida. Mesmo não tendo a mesma frequência dos encontros que 

tive com os primeiros três entrevistados já mencionados, acredito que as entrevistas 

de maior intensidade foram as de K e W. 

Atravessando o morro de teleférico, chega-se a estação Gamboa, e foi neste 

sentido que caminhei rumo ao Senhor K. O sol escaldava o chão de terra nas ruas do 

bairro, um verdadeiro canteiro de obras, fruto dos projetos de revitalização da região 

portuária. Via-se em meio a muita poeria apenas trabalhadores e operários, tudo mais 

estava fechado: o comércio, o Centro cultural José Bonifácio, as janelas dos sobrados 
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sujos e degastados pelo tempo. Caminhei a passos largos pelo desconhecido adentro, 

constatando alarmada o esquecimento do bairro onde reside num sobrado descuidado 

o estúdio de fotografia do Senhor K. O lugar possuía três grandes salões que 

abrigavam uma cooperativa de fotógrafos, sendo K um dos idealizadores do trabalho 

desenvolvido no estúdio. Sua entrevista foi a mais longa (com duração de duas horas 

e meia) e se não fosse pelo horário avançado da noite de sexta-feira, a conversa teria 

em muito se estendido. 

Já a entrevista com F aconteceu na Associação de Moradores do Morro da 

Providência, onde a entrevistada (38 anos, nascida e criada na favela) participa 

ativamente como membro. Quando cheguei ao local da entrevista senti um pouco de 

tensão entre nós em virtude de uma confusão de horários, mas bastou alguns 

segundos para que desenvolvêssemos uma boa relação. F mostrava entusiasmo ao 

falar sobre os temas propostos, ao mesmo tempo em que empenhava-se para ajudar 

na pesquisa, expondo dados que sabia sobre o histórico da favela e sugerindo 

pessoas a serem entrevistadas.  

Por fim, a última entrevista sucedeu-se fora da Providência, mas em um lugar 

que alguns moradores dizem pertencer a eles: a Biblioteca Parque Estadual, situada 

na rua Presidente Vargas, próxima a Central do Brasil. O local foi escolhido pelo 

entrevistado Senhor W que trabalha fora de casa vendendo doces, isto quando não 

atua como guia de turismo da favela da Providência. W considera seu primeiro 

trabalho com turismo quando, aos 8 anos de idade, apresentou a favela a um casal 

de estrangeiros presentes na comemoração do centenário do morro. Atualmente com 

26 anos, W é um dos principais responsáveis pelo estabelecimento de visitas guiadas 

na favela. Pode-se considerá-lo como figura de certo destaque: participa de diversas 

entrevistas e pesquisas associadas à constante desavença entre moradores e 

prefeitura, já foi a Nova Iorque palestrar num congresso sobre remoções e tem relato 

publicado num livro -- livro este apresentado com orgulho durante a entrevista. 
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3.3. A ESCUTA SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES DO ESPAÇO DE VIDA 

FAVELADO 

Durante o período em que observei a favela -- e como as pessoas se sentiam 

em relação às transformações ocorridas no seu espaço -- tentei passar o máximo de 

tempo nos locais que nitidamente concretizavam as interferências locais. A antiga 

praça Américo Brum está agora dividida em duas áreas distintas. De um lado funciona 

a estação do recente teleférico e é onde situa-se também a tropa de polícia, com sua 

viatura estacionada aos pés da escadaria do Cruzeiro, no final da Ladeira do Barroso. 

Já o outro lado é o novo mirante onde situa-se o Bar da Jura.  

Do lado da polícia fica um vendedor idoso de cuscuz, típico de praça, 

resquícios de um passado. As pessoas circulam entre um grande banco de concreto, 

o bar e as mercearias. A polícia se apoderou de um lado desse banco e, os moradores, 

eventualmente, sentam-se na outra extremidade, guardando sempre uma certa 

distância. Não vi em nenhum momento qualquer conversa de morador com policial. 

Estes permanecem imóveis com suas armas e de vez em quando entram no bar para 

solicitar algo. 

Segundo Z, a relação dos policiais no seu formato de Unidade de Polícia 

Pacificadora ainda é muito complicada. Não há uma interação positiva entre polícia e 

morador. A entrada da UPP na favela impôs novas regras de convívio para os 

moradores, que em determinadas ocasiões precisam pedir autorizações. O que antes 

se restringia ao consentimento do poder dos traficantes, hoje as regras na favela se 

dividem entre a UPP e o gerente do tráfico. Na parte da manhã até o final da tarde, 

quem está no controle é a polícia; de noite e madrugada, os traficantes. Na prática, 

porém, não é exatamente isso que se constata, pois me foi relatada a presença da 

polícia na parte da madrugada, da mesma forma que todos os dias ao passar pelo 

beco principal do tráfico, observava ao menos um traficante que, mesmo sem armas, 

marcava sua presença no espaço vendendo e fazendo uso de drogas.  

Em 2013, Z me informara que policiais ao ouvirem barulhos de uma festa que 

se prolongava até tarde em ambiente residencial, invadiu o local e as pessoas mais 

exaltadas por efeito da ingestão de bebida alcoólica começaram a discutir com a 

polícia. O resultado foi um tiro no pé disparado propositalmente pelos policiais. Fora 

esse episódio já considerado antigo, no ano passado (2015) foi amplamente divulgado 
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pelas mídias o caso de um menino morto por policiais que, com o  propósito de culpá-

lo por sua própria morte, forjaram uma arma em sua mão. Esse episódio foi delatado 

por F, que, não se importando em expor publicamente sua denúncia, diz ter feito a 

coisa certa e que os policiais deveriam ser punidos. 

Apesar dos casos ocorridos, F. assegura que a relação com a UPP tem 

melhorado e que a Associação de Moradores tem mediado esses conflitos, 

acreditando que as pessoas não podem sofrer com a guerra entre polícia e traficante. 

Para Z, a entrada da UPP teve um ponto positivo ao levar instituições como SESC e 

o SEBRAE, por exemplo, a desenvolver projetos na favela e realizar parcerias com os 

moradores. No entanto, o episódio conduziu infelizmente a um conflito entre os 

moradores, que passaram a competir para angariar tais projetos. Em decorrência da 

chegada das UPP’s na Providência, W nos descreve como proveitosas a entrada de 

TV a cabo e caixa de banco. Contudo, os projetos da UPP social não tem funcionado 

apropriadamente, havendo baixa frequência dos moradores nos cursos oferecidos. F 

atribui a este fato a evidente divisão física da favela, onde apenas as pessoas que 

residem em áreas próximas à sede da UPP social participam efetivamente dos 

projetos oferecidos, restritos desse modo a poucos moradores.  

Antes da entrada da UPP, o Morro da Providência sofria com as intensas 

operações do BOPE e da polícia militar, que, segundo os próprios moradores, eram 

verdadeiras guerras. Quando a polícia adentrava, as pessoas não podiam ir para a 

escola, doentes perdiam suas consultas médicas e todos se escondiam. Y me narrou 

que por diversas vezes precisou lavar sua porta de sangue, que via gente morrer o 

tempo todo. Da mesma forma, Z expõe com pesar que não tem mais seus principais 

amigos de infância, muitos mortos pela violência. Essas memórias coletivas 

traumatizantes e clandestinas nomeadas por Pollak(1989), são reforçados pela fala 

de K: “Quando a polícia atacava era muito cruel, pois era raro ver alguém preso, o que 

acontecia era a morte certa.” Ainda, K relata a humilhação provocada por tais policiais, 

que subiam o morro afim de ganhar dinheiro prendendo pessoas que não eram do 

tráfico.  

Por outro lado, K. acredita que com a entrada da UPP as pessoas não tem a 

mesma liberdade de antes. Isso é confirmado pelo exemplo de Z, que diz não poder 

mais voltar de madrugada para casa quando sai a noite. Suspirando, me contou que 

antes não havia essa preocupação, mas agora devido ao fato da polícia encarar os 
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moradores e o confundi-los com bandidos, desaconselha fortemente circular de 

madrugada pela favela – “ A UPP não deixa andar à noite”. 

Já X garantiu não ter problemas com a presença dos policias na favela, apesar 

de me narrar um episódio de conflito particular com a UPP no dia que bloquearam 

determinada passagem do morro, não deixando morador nenhum atravessar. 

“Estavam colocando o terror” - relata X. 

De forma mais geral, K fornece sua visão sobre o problema da segurança 

pública, afirmando que para a polícia é interessante que o tráfico continue. Violência 

gera dinheiro e emprego tanto na venda de serviços de segurança por policiais nos 

arredores de territórios violentos, quanto para empresários do setor da saúde - de 

acordo com K, coronéis da polícia militar do Rio de Janeiro e políticos com conchavo. 

Conclui ainda que se a violência acabar e os traficantes deixarem de atuar, se por 

acaso fizerem a liberação de drogas, “deixarem tudo tranquilo” e não houver mais 

tiroteio, não será mais necessária a venda de segurança pública nos territórios e não 

precisarão mais da atuação da polícia militar. Isso o faz questionar para onde iriam 

esses policiais sem empregos e que uma parte dessas pessoas perderia dinheiro com 

a supressão deste nicho de serviço.  

Nesse caminho, K complementa que interferências como a UPP e a 

implementação do teleférico, por parte do Estado, não funcionarão se sua intenção for 

acabar com o tráfico, uma vez que a própria a polícia não deixará que se extingua. 

Por fim, enquanto morrer gente que não faça parte do ciclo familiar das pessoas que 

controlam o sistema de segurança pública, será sempre vantajoso que, por exemplo, 

o jovem no morro ao ser humilhado pelo policial fique revoltado, vire bandido e 

alimente este ciclo vicioso. 

Para todos os entrevistados que tive a oportunidade de conversar, o teleférico 

não foi negociado, foi simplesmente imposto. As decisões sobre seu território não 

chegaram até eles. Todo o processo de transformação de seu espaço foi feito sem 

diálogo e a favela ficou sem oportunidade de negociar as novas investidas do Estado. 

De acordo com K, W, F e Y o teleférico não foi feito em benefício dos moradores.  

Para Y, depois de todo o processo de interferência na Providência, as pessoas 

ficaram “sentidas, azedas e amarguradas”. Diz ela que as feridas são enormes, que 

estão mais oprimidos e revoltados contra o sistema ao verem um investimento tão 
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grande em sua região e não participarem de quase nada, de não serem empregados 

pelas empresas que chegam a região portuária, de haver teleférico, VLT e não haver 

prestações de serviços básicos de água, luz e esgoto na favela. Conta que um dia de 

repente apareceram com um trator e saíram modificando o espaço, removendo 

pessoas de forma agressiva, o que reafirma a denúncia feita pelo Comitê Popular 

(2013). A entrevistada relata o problema com tom de revolta.  

Também ficou claro através das falas de F, Y, K e W que como a chegada do 

teleférico não foi pensada para a população da Providência, ele atinge muito pouco 

as pessoas que realmente fazem sua utilização como meio de transporte. Diz F que o 

teleférico atinge míseros 5% da população -- o resto dos moradores continua tendo 

sua mobilidade por meio de vans, Kombis  e motos que fazem o trajeto para diferentes 

áreas da favela.  

W e K compartilham do mesmo discurso ao afirmarem que o teleférico foi feito 

para a cidade do Rio de Janeiro, para as pessoas que atravessam da Central do Brasil 

para a Gamboa. Dito isso, os dois confirmam o pensamento que atribui a lógica das 

cidades capitalistas de que fala Abreu (2013), do seu desenvolvimento a favor dos 

interesses das classes dominantes. Essa ideia ainda é confirmada por K em tom de 

reclamação, expondo que aluguel do estúdio que trabalha na Gamboa está atrasado 

há dez meses e que provavelmente terá que sair, uma vez que o preço do imóvel 

aumentará ainda mais por conta da valorização imobiliária da região portuária.  

W chega a dizer que o teleférico e o processo de remoção de famílias foram 

feitos para que novas pessoas de renda superior ocupassem o espaço e ganhassem 

a “vista maravilhosa” que eles possuem, “pois favelado não merece essa vista”. Em 

tom de ironia, conclui que para que isso fosse realizado precisariam de um transporte 

de mobilidade melhor, sendo o teleférico o meio mais adequado.  

O contexto relatado pelas vozes de K e W corrobora o processo de 

gentrificação analisado por Bidou-Zacarihasen (2006) e Gaffney ( 2013). Este último 

autor trabalha diretamente sobre o caso da cidade do Rio de Janeiro e da região 

portuária, ratificando que a presença das UPPs colaborou para a gentrificação na 

cidade. Baseado nos relatos a mim proferidos, averiguo que este processo atinge a 

Providência e tem sua concretude não somente com a presença das UPPs, mas 

também pelos projetos de investimento púbicos e privado na região portuária, 
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englobando a favela. É perceptível que esta análise faz parte da conjuntura de um 

modelo de cidade que vêm interferindo na vida da população carioca como um todo e 

afeta diretamente os moradores do Morro da Providência. 

Alguns moradores mais revoltados dizem nunca ter andando de teleférico. 

Este é o caso de F: “ Para mim é um elefante branco. Eu nunca andei de teleférico, 

sou contra! ”. Ela também chega à conclusão que na verdade o teleférico teria sido 

pensado para o turismo, visando as olimpíadas e o fluxo de turistas que será gerado 

na região portuária revitalizada. Este pensamento também faz parte dos olhares de 

W, que diz ter feito parte de uma comissão de moradores montada contra as remoções 

involuntárias na favela, pois na época a antiga gestão da Associação de Moradores 

da Providência estava a favor da prefeitura. Sobre isso, escreveu o texto: 

“GRINGO” 

“Lá vêm eles os homens brancos   
me oferecem pentes espelhos e outras coisas 
Mas eu não quero pentes eu não quero me pentear 
Tem algum problema nisso? 
Lá vêm eles os homens brancos oferecem espelhos 
Mas nossos espelhos são nossos Rios 
As nossas cachoeiras 
Agora eles sim,eles tem cara de pau e não se veem não se notam 
Eles precisam de espelhos 
Lá vem eles os homens brancos 
me oferecem teleférico , plano inclinado e outros planos 
Mas nós não queremos o teleférico 
Eles querem o teleférico 
Eles querem subir a favela e não querem se cansar 
mas as nossas vós as nossas mãe 
Subiam com lata d'água na cabeça 
Lá vai Maria lá vai Maria 
Elas não tinham carro não tinha Kombi muito menos teleférico 
Mas tinham a força de Canudos e da favela 
Lá vêm eles os homens brancos” 

 

Ao interpretar seu texto com diferentes vozes, gestos, fazendo o uso da ironia, 

W me conta que o título é “Gringo”, mas pronunciado com sotaque caricato de um 

nativo de lingua inglesa. Com base nisso, é possível se fazer diferentes análises sobre 

os “homens brancos” aos quais se refere. Poderiam eles se caracterizar pelo próprio 

Estado ou pelas classes dominantes da sociedade, confirmando as ideias discutidas 

por Abreu (2013) sobre o desenvolvimento das cidades capitalistas. Podemos até 

associar os pentes e os espelhos com a charge mostrada na figura 2 (com Osvaldo 

Cruz passando o pente fino no que seria a favela da Providência na época), 
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imaginando uma espécie de ’limpeza social’, e os espelhos no sentido de tentarem 

impor aos favelados sua maneira de viver, considerando uma visão etnocêntrica e 

retomando a ideia sobre o ideal civilizatório discutido. Além disso, o pensamento de 

Campos (2012) sobre o “fazer da cidade” pertencer aos grupos de maior 

representatividade também é pertinente para entender esse contexto, restando aos 

pobres pouca determinação em termos políticos e decisões sobre ela. 

Em outra análise sobre os homens brancos, eles são os turistas. Com base 

em Cejas (2006) a respeito das relações travadas no turismo, que podem se 

assemelhar às relações exprimidas nas épocas de colonização e imperialismo, pode-

se refletir sobre as ações de um homem branco sobre a imposição, desejos e 

necessidades destes em territórios que não são seus.  

Mas não foi apenas o olhar negativo que pude colher na fala dos pesquisados 

sobre as transformações em suas vidas. Para X, o teleférico é um bem que adquiriam, 

assim como o espaço do mirante, que a favoreceu na concepção de seu bar. Para ela 

a nova configuração é melhor que a anterior. Isso se repete na fala de outras mulheres 

mais velhas com as quais tive a oportunidade de conversar. Segundo elas, antes do 

mirante e do teleférico havia uma quadra, e antes desta quadra, uma típica praça -- 

por isso, mesmo após sua demolição o local permaneceu com o nome que era 

conhecido: Praça Américo Brum, ou simplesmente “ Pracinha”. Na sua primeira 

organização a praça, conforme X, era um local muito agradável, com arvores grandes, 

bancos para os moradores sentarem e mesas onde jogavam. 

Segundo F, a quadra que sucedeu a praça foi feita em contrapartida do 

programa Favela Bairro. Neste formato, o local era utilizado principalmente por 

crianças e aqueles que jogavam futebol. Com uma disposição de bares ao redor, 

também era espaço para os moradores que passavam as tardes nesses bares. Fora 

estes usos, como dito anteriormente, acontecia ali os bailes funks da favela, assim 

como outras comemorações de Natal, Dia das mães e festa de São João, além do 

fato de ser o local de encontro diário dos moradores. Com o tempo, as festas que não 

eram de baile funk foram diminuindo e, dessa forma, o espaço tornou-se 

concretamente o lugar dos mais jovens -- o lugar era de “gente que gosta de farra”, 

declara Y. A fala jovem de Z reafirma o pensamento de Y quando nos diz que preferia 

a antiga configuração de quadra. Segundo este, ali aconteciam as melhores festas do 

Morro da Providência e com seu fim, o morador perdeu seu único espaço de lazer -- 
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hoje quando chega de algum lugar, não sei vai para a praça encontrar os amigos, vai 

para casa. Podemos ainda acrescentar o relato de F, que nos conta que após essas 

transformações, as pessoas ficaram mais concentradas em suas próprias áreas, 

legitimando uma divisão maior dos espaços e entre os moradores.  

Outro ponto que contribuiu na modificação das relações entre os indivíduos 

foi o problema das remoções forçadas. Me conta K que as pessoas removidas para o 

edifício situado na parte debaixo da Providência não sobem mais ao morro e 

romperam laços de amizade. Além disso, somam-se as divergências entre os que 

acreditavam que as remoções seriam positivas para o resto da favela (pois serviriam 

para melhorar a mobilidade) e aqueles que lutavam para permanecer em suas casas. 

Acredito que o maior problema relacionado a essa questão das remoções e 

da realização desses projetos foi a falta de esclarecimentos e bom senso por parte 

daqueles que faziam as negociações (que na realidade nunca foram de fato casos 

negociáveis, mas segundo todos os relatos, imposições da prefeitura). De acordo com 

X, alguns moradores saíram da favela de forma tranquila, mas na maioria das vezes 

ofereciam um valor de pagamento muito inferior aos das suas casas. Z sustenta esta 

informação mencionando que sua casa seria removida e que era isso era injusto, pois 

todas as casas que seriam destruídas foram construídas com muito esforço. 

Sobre as transformações no entorno do Morro da Providência, região 

portuária, observei através das falas que alguns ainda resistem aos projetos de 

revitalização e não frequentam mais alguns espaços; do outro lado existem moradores 

que sentiram seu bairro mais valorizado e gostaram dos novos elementos.  

Poderia citar alguns exemplos que observei na relação dos moradores com 

as transformações no seu entorno. O primeiro deles, aconteceu no dia de inauguração 

do Museu do Amanhã. Estávamos reunidos no Bar da Jura, no movimento da manhã 

de preparação para o almoço, a televisão ligada mostrando a abertura do Museu, 

alguns moradores ficavam fascinados olhando incrédulos aquelas imagens do seu 

bairro. Quando aparecia alguma figura política, vaiavam, falavam mal. Era uma 

mistura de admiração e descontentamento com as políticas públicas, pois sabiam que 

os privilégios não eram para eles.  

Em uma outra ocasião, estava com Y admirando sua paisagem, a bela vista 

para a Baia de Guanabara, enquanto ela me mostrava os pontos de referência no 
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espaço, contava como era antes e quais eram os prédios novos que observávamos 

abaixo. De forma triste, explicava que sua paisagem estava sumindo aos poucos, que 

paulatinamente os prédios vem substituindo o imenso azul do mar e do céu. Esses 

prédios, fruto da revitalização da região do porto, não favorecem em nenhuma forma 

os moradores do Morro da Providência, pois não oferecem a eles oportunidades de 

emprego e cada vez mais modificam sua paisagem e sua relação com espaço. 

Uma denúncia é feita por K quando nos conta que, na realidade as empresas 

agora presentes na região, junto às construtoras, pagam o tráfico para que “fique tudo 

tranquilo”. Questiona também o fato deste dinheiro não ir para morador ou para 

projetos culturais.  

Pelos relatos, foi perceptível que a relação com seu entorno causa uma 

sensação confusa de estranhamento, mas que ao mesmo tempo demonstra 

entusiasmo com novos elementos dispostos. Alguns resistem mais a toda essa 

conjuntura, mas outros, mesmo sabendo dos problemas causados procuram dialogar 

mais com a região portuária e com o teleférico da Providência.  

 

3.4. SOBRE A CULTURA, IDENTIDADE E MEMÓRIA NO MORRO DA 

PROVIDÊNCIA 

 Acredito que com os processos pelos quais passou e está passando o Morro 

da Providência, o estudo dos aspectos da cultura, identidade e memória seja  de 

grande relevância. Os sentidos produzidos por esses três conceitos podem adquirir 

outros significados na vida dos moradores com a entrada de variáveis ocasionadas 

pela transformação que ocorreu em seu espaço e pela interferência de novas 

questões.  

Ao ficar inserida na realidade da favela, mesmo que por pouco tempo, 

considerando o convívio grande que estabelecemos quando desenvolvemos 

pesquisas a partir de uma perspectiva antropológica, tive a oportunidade de estar 

perto de alguns aspectos que conformam sua cultura. Dessa maneira, ao me 

aproximar do cotidiano e das pessoas que fazem parte deste contexto, entendendo 

como propõe Geertz (1973), que cada indivíduo tem sua participação na construção 

do que compõe um texto que seria sua própria cultura, procurei entender seus modos 
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der ser, como se relacionam com o mundo e como respondiam ao objetivo principal 

da pesquisa. 

Nesse percurso, as amizades com crianças foram importantes para perceber 

algumas das características dessa cultura da favela. No convívio com elas observei 

suas brincadeiras, e me impressionou o fato de que estas formas de divertimento 

infantil podem estar em consonância com aquilo que vivem na prática: a violência. 

Refiro-me a casos como o de um menino que gostava de pular em latas ou copos de 

plástico, fazendo com que o som se assemelhasse ao de tiros, e gritava: “É tiro, é tiro! 

”. Ou então, um episódio que muito me surpreendeu, foi quando estava sentada vendo 

aquelas crianças, de no máximo sete anos, brincando, e perguntei a uma delas sobre 

o que brincavam, e a criança me respondeu sorrindo: “De morrer! “. Nessa hora 

retruquei: “Mas menina, que coisa feia de se brincar! ”, porém ela continuava rindo, 

dizendo que era “legal sumir”. Além desses casos, presenciei outros episódios 

parecidos que envolviam o aspecto da morte no mundo infantil e entendi que já é algo 

naturalizado no cotidiano local. 

A paisagem sonora da Providência era composta por gritos de gente 

chamando gente, ou de mães educando seus filhos, em muitas ocasiões usando um 

linguajar quase que ‘nativo’: “Garota, eu vou te arrebentar! ” A palavra arrebentar era 

repetida por essas mães diversas vezes. Percebi que o uso violento das palavras 

também pode ser reflexo do ambiente social violento e cruel em que se encontram. 

Sobre o uso da violência, ouvi de dentro do teleférico uma mãe defender a força física 

para a educação. Dizia ela que em sua antiga escola existia até “fila de palmada” e 

que isto seria necessário para o aprendizado.   

Mas se a cultura segundo Laraia (2001) possui uma lógica própria (hábitos, 

costumes e valores), podemos entender que a forma violenta de ser está inserida 

nesses elementos. O sentido da palavra violência para a Providência pode possuir 

significados diferentes dos meus, mas em minha análise, ela pode estar contida nas 

palavras e nos gestos.  

Contudo, essa visão é apenas a minha interpretação sobre sua cultura, assim 

como estabelece Geertz (1973). Na realidade ela é uma visão subjetiva, carregada de 

valorações construídas a partir do que Laraia (2001) atribui em suas análises sobre o 

estudo de Ruth Benedict: a cultura seria uma lente pela qual enxergamos o mundo, 
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sendo imposta por um processo de socialização. Ou seja, a lente pela qual enxergo a 

violência na cultura da Providência deve ser relativizada -- mesmo porque a palmatória 

foi muito utilizada no passado em colégios e a violência na educação não é 

exclusividade da favela, além do que existem muitas formas de violência, algumas 

bem sutis e nem por isso mais brandas. 

Então, se esta violência presente nos hábitos, costumes e valores foi 

transmitida neste meio social, temos em efeito que a lente dos indivíduos da favela da 

Providência perceba a necessidade do uso da violência na forma de educar seus 

filhos. Cabe aqui relatar que ela é naturalmente aceita, transpassam seu uso 

consciente, tendo um nítido reflexo em seus modos e brincadeiras. Isto, porém, não 

representa uma totalidade generalizável, e neste momento entra em debate o 

importante conceito da identidade.  

 Ao ter o apelido de “favelado”, W conta que começou a usá-lo por vontade 

própria para mostrar o orgulho que sente por ser favelado, mais ainda de pertencer à 

primeira favela. Além disso, o uso do apelido é feito para ratificar que ser da favela 

não é somente falar alto, ser mal-educado, marginal e bandido, mas existem pessoas, 

assim como ele, que vão se identificar com outras maneiras de ser, estas não 

relacionadas com o aspecto da violência. 

 O caso descrito está de acordo com a concepção de Bauman (2005) a 

respeito das identidades, no sentido de que são impostas a um determinado grupo 

social, que por vezes tenta resistir, encontrando dificuldade de se afastar do que lhe 

é imposto. Essa identidade da favela negada por W que é imposta e estereotipada ao 

longo do tempo, pode ter seu reforço a partir de um processo desencadeado pela 

excessiva divulgação midiática sobre a violência nas favelas. Nesse sentido, a 

questão da violência é acentuada e repercutida na sociedade, influenciando a 

interpretação do morador da favela sobre si mesmo, por viver em ambiente de 

violência e de pessoas violentas. 

 Outro exemplo de identidade que é imposta às pessoas é o estilo musical 

associado à favela. Procurei entender mais sobre universo musical e os estilos 

musicais mais ouvidos por diferentes perspectivas. As tardes passadas na antiga 

praça me ajudaram a perceber que o que mais se ouve naquele ambiente, é, em 

primeiro lugar, o pagode, seguido do funk e do sertanejo, sempre em volume muito 
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alto. Porém, para Y, nem todas as pessoas se identificam com os tais estilos musicais, 

dizendo que ela mesma só gosta do samba por reconhecer que faz parte da história 

da favela. Explicou que seus filhos também não gostam de ouvir funk e pesquisam 

outros estilos, tentando negar uma possível identidade musical da favela. K também 

relatou que a música que dizem ser da favela não tem nenhuma identificação com ele 

e que resiste à ideia de que a cultura da favela é o funk.  

A única vez que estive na Providência à noite foi numa festa em que a favela 

recebeu o saxofonista Léo Gandelman, em um placo montado no Largo do Cruzeiro 

pela Prefeitura, em 2013. Na ocasião não vi muitos moradores aproveitando, eram 

mais curiosos do que realmente admiradores. A falta de interesse pode ser explicada 

por uma possível facilidade do encontro com os estilos de música mais massificados 

e populares. É o caso do pagode e do funk, sendo este último considerado a 

expressão e a linguagem da favela por muitos com quem conversei. O mesmo 

aconteceria com o samba, que apesar de não ter ouvido muito o ritmo por lá, acredito 

que este estilo permaneceu como interesse através de uma memória herdada, da qual 

fala Pollak (1989). 

Pude associar essa facilidade do encontro com estilos musicais mais 

massificados com o que Santos (2012) reflete sobre o mundo globalizado, tido como 

a era da difusão das informações, certificando-se que o acesso a elas não é igual para 

todos. Dessa forma, temos que na realidade da favela isso pode ser um exemplo de 

exclusão social, voltada aos privilégios relacionados com a informação e o 

conhecimento. Portanto, as referências disponíveis ao indivíduo da favela no processo 

de identificação, tornam-se reduzidas.  

Como desenvolvido no capitulo dois sobre a história destes espaços, a favela 

foi negligenciada durante muito tempo de sua existência, excluída dos interesses do 

Estado e da sociedade. Com isso, percebe-se que o acesso a oportunidades de 

conhecimento, pode ter sido restringido. Essa hipótese também sugere que os 

indivíduos que pertencem a ela tenham desenvolvido ao longo do tempo resistência à 

entrada de novos elementos.  

A resistência foi uma característica mencionada por todos os entrevistados. 

W pontua que ela é histórica, que vem da Guerra de Canudos, das lutas e das difíceis 

conquistas. Por isso, ao pensar no novo olhar sobre a favela e as interferências em 
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eu espaço de vida, observa-se a resposta dos moradores da Providência, que diante 

dessas interferências, também resistem, na condição que estabelecem com este seu 

histórico. Isso significa que a imposição de projetos mal explicados e executados pelo 

estado, como a presença da música do saxofonista, ou mesmo a de turistas, não serão 

facilmente aceitas. 

 Nesse processo, está relacionado o conceito de memória, pois falar sobre 

resistência é trazer os fatos e as lembranças associadas a ela. Ao pedir que 

contassem algumas dessas lembranças, na maioria das vezes me narravam os 

episódios tristes. Seu espaço de vida é palco para cenas que remontam o passado de 

violência. Essa violência se confirma principalmente pela ação da polícia, o que talvez 

tenha reflexo na má relação do morador com a UPP.  

O caso do projeto do senador Crivella, denominado Cimento Social e que teve 

a intervenção do exército na favela, foi lembrado por Z, F, W e K, confirmando que a 

experiência da presença do exército ocorreu de forma confusa e impactante. Disseram 

os pesquisados que foi uma época de muita resistência, que se mobilizaram e juntos 

’expulsaram’ o exército de seu território. Me contaram como cada um se incomodava 

na época, explicitando uma lembrança individual de fundo coletivo. De acordo com 

que esclarece Halbwachs (2009), este suporte na memória coletiva pode se confundir 

com as memórias individuais, por isso a dificuldade para mim em estabelecer naquele 

momento o que seria a memória de uma pessoa específica e o que seria a memória 

do coletivo.  

Ainda sobre a mobilização contra o Cimento Social, quando Z se refere ao 

episódio, ele confunde os nomes, trocando exército por polícia, o que me faz 

compreender que, para ele, a 'polícia' e 'exército' possuem os mesmos significados, 

pois tem os mesmos efeitos: causam repúdio e violência. Mesmo com relação ao 

projeto com a finalidade de melhorar as casas dos moradores, não foi essa a 

lembrança que ficou na favela -- pelo contrário, as pessoas se sentiam invadidas em 

suas residências.  

Para eles, o espaço de sua casa, que muitas vezes se funde com as vielas e 

os becos, tem uma representação de luta, da dificuldade de construir seus lares e de 

ter acesso a condições básicas de sobrevivência como água e luz. Essas condições, 

que aos poucos foram adquiridas, marcam suas vidas e possuem um valor. Por isso, 
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me diz W que quando o Estado anuncia a remoção das casas, ele está também 

removendo histórias, removendo memórias, e isso afeta as pessoas. 

 Da mesma forma, ao mudar a configuração da favela sem a aprovação das 

pessoas, o Estado poderia estar colocando em risco essas histórias, essas memórias 

e o sentido de identidade e pertencimento do grupo. Esta análise tem apoio no que 

Halbwachs (2009) diz sobre a lógica da percepção do espaço presente nos grupos, 

que vai ajudar os indivíduos a compreenderem o mundo no seu sentido geográfico, 

espacial e em todas as noções que lhe chegam do mundo exterior. Por isso, quando 

os objetos presentes no seu espaço são alterados ou eliminados, a orientação 

espacial do grupo também muda.  

 As considerações de Pollak (1989) reforçam esse contexto quando o autor 

explica que a memória tem seu apoio em pontos de referência, estes relacionados 

aos sentimentos de filiação, origem e identidade. Os pontos de referência, no caso do 

Morro da Providência, se traduzem em seu espaço, em suas casas e no patrimônio 

disposto, como o Oratório, a Igreja Nossa Senhora da Penha, elementos presentes 

em suas histórias nas lembranças individuais e coletivas. Esses elementos para Pollak 

(1989) fazem parte de um fundo cultural comum, por isso percebo que os 

entrevistados comentavam sobre os mesmos elementos culturais quando eu 

perguntava a respeito de seu patrimônio e aquilo que julgavam fazer parte de sua 

identidade.  

As memórias do Morro da Providência poderiam ainda estar relacionadas com 

o que Pollak (1989) chama das memórias das minorias excluídas, as memórias 

subterrâneas, clandestinas, proibidas.  Penso que se enquadram nesse contexto, pois 

fica claro, a partir dos relatos, que a história das pessoas da favela não foi considerada 

no processo de transformação da Providência e da região portuária. As ações culturais 

relacionadas com a população local não aconteceram e não vão acontecer. Os 

elementos que compõem seu material simbólico, seu patrimônio (ao qual pertencem, 

também, a história e a memória da cidade) pouco foram e são valorizados, apesar do 

Oratório ser um bem tombado pela prefeitura. As condições de conservação do 

patrimônio material poderiam ser melhores, como exemplo podemos citar o próprio 

Oratório, bem como a Igreja Nossa Senhora da Penha. As casas derrubadas e as 

memórias que se foram com as pessoas, também podem ser vistas como memórias 

clandestinas, escondidas da sociedade. 
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Segundo Halbwachs (2006) em uma grande nação é fácil ser esquecido. Na 

cidade do Rio de Janeiro, o esquecimento também está relacionado com a lógica de 

cidade que percebemos nesta pesquisa pela divisão social marcada na sociedade 

carioca, reforçando o caráter seletivo das memórias. Essas memórias subterrâneas 

não fazem parte do processo de enquadramento de memória e das identidades 

nacionais, apesar da história da Providência ser de grande importância no contexto 

de formação da cidade que já foi capital federal, e de doar seu nome a uma categoria 

que se espalhou pela cidade e pelo país -- as favelas.  

Com isso, parece contraditório que uma importante favela, inserida em um 

ciclo de obras de uma cidade olímpica, não tenha ações concretas de incentivo cultural 

e melhorias sociais em sua realidade.  Porém, mesmo que essas memórias 

disponham em sua valorização cultural de pouco investimento dos setores dominantes 

da sociedade, muitos moradores sabem do valor que possuem, fato comprovado 

pelas entrevistas que realizei. Assim, as memórias, a cultura, a identidade e o sentido 

de pertencimento dos pesquisados, são exercidos de diferentes formas por eles. Para 

alguns, essas questões adquirem mais importância, como é o caso de K, W e F, que 

realizam projetos que envolvem diretamente os conceitos trabalhados.  

Quando conversei com K, ele me contou sobre seus variados trabalhos de 

fundo cultural e histórico relacionados à sua favela. Além de ser fotógrafo, ele dizia 

que desenvolvia um trabalho, uma pesquisa sobre Canudos e que estava envolvido 

na luta pela consolidação do Quilombo da Pedra do Sal, na região portuária que atinge 

o Morro da Providência. Segundo ele, a cultura da Providência se perdeu muito e foi 

sendo esquecida, já que as memórias da região portuária sempre foram pouco 

valorizadas. Contou-me detalhes da história social da favela, mostrando-se um 

excelente pesquisador, apresentando sua intenção de realizar uma exposição em um 

dos galpões do porto, e sobre um projeto mais ambicioso de montagem de uma 

exposição permanente sobre a história e a memória da favela da Providência.  

 Y desenvolve atualmente um trabalho de pintura na favela. Com a ajuda de 

voluntários holandeses e crianças, ela pintou os canteiros do Largo do Cruzeiro, suas 

escadarias, diversas ruas e vigas, escrevendo letras de música que diz incentivarem 

os moradores com suas vidas difíceis. Da mesma maneira, está tentando trazer o 

grupo de estrangeiros do projeto “Favela Painting” -- que realizou pinturas na favela 

Santa Marta -- para que também façam trabalhos na Providência. Com essas 
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inciativas, ela acredita que trará mais cor para favela e para a vida das pessoas. Além 

disso, como dito anteriormente, Y é dona de um acervo muito grande de livros sobre 

a história da região portuária e da Providência. Seus planos se dirigem à criação de 

um centro cultural e de memória em sua laje. Diz ser apaixonada pela favela, e que 

essa paixão está relacionada com um “insight” que teve, quando estava no Oratório 

com sua filha e percebeu a importância daquele lugar e das histórias que viu passar 

pela favela. 

 Por fim, W afirmou que está escrevendo um livro sobre suas memórias na 

favela e sobre a história do lugar. O nome segundo ele será “MorRo na Providência”, 

e está sendo pensado a partir de sua vivência e das lutas relacionadas à favela. 

Percebi nesta entrevista que assim como K e Y, ele possui bastante interesse nesses 

temas, me contando, sempre que possível, um pouco da história da favela e da cidade 

do Rio de Janeiro. 

 

3.5 O TÍMIDO TURISMO NA FAVELA  

O título dado a essa subseção se baseia nas poucas ações relacionadas com 

turismo na favela da Providência. Sejam estas ocorridas ao longo dos anos -- 

considerando todo o contexto exposto sobre o turismo de favelas desenvolvido a partir 

da década de noventa do século XX -- ou a partir do novo momento que presencia 

visitação turística em território de favelas.  

Por conseguinte, mesmo com um quadro favorável ao desenvolvimento da 

atividade na cidade e em seu território, o Morro da Providência não possui um turismo 

desenvolvido -- poderíamos dizer que ele estaria em um processo ainda incipiente. A 

sua prática deve-se a atuações pontuais de alguns moradores que desejam 

desenvolver um trabalho na área.  

Dos pesquisados, aqueles que diretamente possuem relação com o turismo 

na favela são: W, Z e X. Entretanto, eles desempenham papéis diferentes na operação 

da atividade. Como apresentado sobre W, ele é declaradamente o único ‘guia de 

turismo’ da favela. Paralelamente, Z foi responsável por criar um projeto de formação 

dos moradores da favela como monitores do turismo (vencedor de um programa 

financiado pela Petrobrás) através da Agência de Redes para Juventude, criando 
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posteriormente sua própria agência.  X, por sua vez, trabalha com o turismo há algum 

tempo, inclusive antes dessa mudança na favela, servindo almoço para turistas e 

visitantes em sua laje. 

Traçando uma linha cronológica dos acontecimentos em relação ao turismo a 
partir da atuação de W, ele me traz pontos importantes para a trajetória do turismo na 
favela. Se seu primeiro trabalho (a visita guiada com o casal de americanos em 1997) 
foi em troca de picolés, hoje já conta com um trabalho mais estruturado, divulgado 
com flyer próprio: 

 
Figura 3: Flyer de Divulgação 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

  

Ele explica que era membro da centenária Igreja Metodista situada na 

Gamboa, de origem inglesa e americana. Sendo assim, a instituição sempre recebeu 

estrangeiros, principalmente ingleses e americanos, que pediam a ele que os 

levassem para conhecer a favela (e, com o decorrer do tempo, outros lugares como a 

Região dos Lagos).  

 Com a formação em guia de turismo e com uma página na internet, começou 

a investir mais em sua carreira na área do turismo nos últimos anos, após a entrada 

da UPP. Diz ele que as pessoas sempre o “atentavam” para o caminho que poderia 

seguir com o turismo e se profissionalizar. 

No ano de 2014 trabalhou com dois guias de turismo do Complexo do Alemão, 

que foram para o Morro da Providência buscar trabalho, resultado do excesso de 
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violência no conjunto de favelas que impedia a visitação ao local. Assim, juntos 

trabalharam e fizeram um tour com um grupo, intermediado pela agência com a qual 

esses guias trabalhavam. Além disso, explica que esse trabalho em conjunto também 

contou com a participação de um artista plástico que deixou esboços de grafite em 

uma das paredes da favela para os turistas pintarem e deixarem suas marcas. 

Todavia, essa visitação, segundo ele, foi criticada por uma moradora influente, que 

argumentava que a favela merecia receber mais dinheiro que os guias de fora, 

tentando assim impedir a visitação. 

Por meio do caso narrado por W, percebe-se o que já foi discutido a respeito 

da resistência dos moradores em relação às interferências externas. Nesta situação, 

os guias de turismo de fora tornaram-se indesejados. De certa forma, poderíamos 

associar essa rejeição ao processo que ocorreu na favela Santa Marta, pelo repúdio 

à interferência de agências externas, reafirmando a importância de um turismo 

conduzido pelos próprios moradores das favelas. No caso da Providência, essa 

interferência ocorreu de forma diferente, pois houve uma espécie de parceria com 

moradores locais, apenas com queixas relacionadas à distribuição dos lucros da 

visitação (por parte da mesma moradora influente). Essa resistência também foi 

sentida no projeto de turismo de Z, que não foi bem aceito pelos moradores, e, 

criticado, encontra-se hoje desanimado em relação ao turismo na favela. 

Apesar dessa resistência ao turismo, tempos depois, a parceria entre os guias 

externos com W e alguns moradores locais, voltou a acontecer num episódio em que 

foram levados à Providência mais de trinta estrangeiros da África do Sul. A parceria 

contou com um morador líder de um grupo de capoeira com crianças, que incentivou 

e convidou os turistas a aprenderem a jogar capoeira e interagirem com as pessoas 

locais. A senhora X ficou responsável por fazer as comidas para o grupo, além de 

contar sua história de vida para os turistas. No roteiro também estava incluída uma 

narrativa sobre a história da favela a partir da visão dos moradores, um passeio pelos 

mirantes e apresentação de elementos patrimoniais previamente selecionados. 

A forma como foi elaborada a visita me permite associá-la às novas 

preocupações do turismo presentes no pensamento de Zaoual (2008) sobre a 

emergência de um turismo de profundidade, de preocupação efetiva com a cultura dos 

espaços e a consideração da comunidade local. Deste modo, entendendo que quando 

X conta sua história e oferece sua comida, ela está interagindo com o turista e, 
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portanto, fortalecendo as trocas culturais. O mesmo aconteceria com relação à 

capoeira, pois através dessa expressão da cultura, dois diferentes mundos seriam 

colocados em contato: o mundo da favela e o do turista.  

Em relação ao teleférico, todos os pesquisados relataram que após a sua 

instalação, a presença de pessoas de fora aumentou -- porém não é ainda um número 

expressivo. Eu mesma poderia afirmar, pelo tempo que passei na Providência, que lá 

encontrava sempre alguém que não era da favela, mas essas pessoas concentravam-

se apenas no Bar da Jura, com o objetivo de apreciar a vista, tomar alguma bebida, 

ou mesmo almoçar.  

Perguntei com cuidado para W se, sendo ele um guia de turismo, o teleférico 

o favoreceria -- apesar de ter sido uma figura importante na luta contra as remoções 

e implementação do teleférico. Ele me respondeu dizendo que existem dois lados, o 

lado de quem quer trabalhar com o turismo e aquele que crítica esse sistema. Relatou 

que já que o teleférico está na favela, mesmo tendo sido implantado da maneira que 

foi e que os moradores não o queriam, ele tenta utilizá-lo da melhor forma. Em suas 

visitas não deixa de descrever como foi o processo da entrada desse instrumento de 

mobilidade, lembrando, entretanto, das remoções e das pessoas que não estão mais 

lá. Inclusive, quando perguntei a ele qual a parte do roteiro que mais o instigava, me 

contou ser aquela que interpreta em seu texto: “Gringo”, estabelecendo uma relação 

do teleférico com o turismo. 

O favorecimento do turismo pelo teleférico esbarra em um choque de 

opiniões. Por um lado, ele pode ajudar a favela com o crescimento do número de 

pessoas, subindo sozinhas ou não, e favorecer alguns bares do entorno, como é o 

caso de X. Por outro ângulo, existem moradores avessos à entrada dos turistas e a 

esse aumento. Segundo Z, é complicado pensar no turista passeando pelos becos, 

quando se tem na favela uma relação de intimidade forte pela proximidade que relatei 

das casas com as ruas, circunstância que torna a atividade invasiva.  

Somado ao incômodo dos moradores, outro problema mencionado por K para 

esse possível aumento do turismo na favela, se dirige ao fato de ser um território que 

ainda possui um movimento de tráfico evidente, que vive uma guerra particular com a 

polícia, agora representada pela UPP. A preocupação de K consiste na possibilidade 

de o turista ser abordado pelo tráfico. Argumenta, também, que não existe hoje em 
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relação ao tráfico, condições de garantir a segurança dos turistas. Ao falar sobre o 

tráfico, W lembrou do dia em que levou um grupo de americanas para fazer a visitação 

e os traficantes ficaram encantados com a beleza das mulheres, querendo tirar fotos 

e abraçá-las. A cena parece estabelecer uma relação amistosa entre o tráfico e o 

turista, contudo, o guia confirmou que tem medo, pois entende que uso das armas é 

feito muitas vezes por pessoas sem preparo, atribuindo a mesma preocupação para 

com a polícia presente no território. Contou que ele só se comunica sobre a presença 

de turistas com o gerente do tráfico, e que não fala com a UPP, em hipótese alguma 

-- alerta, inclusive, os turistas a não tirarem fotos com a polícia. A justificativa de não 

fotografar junto aos policiais se deve ao receio de uma possível associação de sua 

pessoa com a polícia, que poderia ser mal interpretada por moradores ou mesmo 

pelos traficantes. Deste modo, fica claro um conflito que pode ser criado a partir do 

turismo. 

Outro problema relacionado à fotografia na favela da Providência, que difere 

das análises que fez Menezes (2007) em sua pesquisa sobre fotografia em favelas, 

diz respeito ao objeto da fotografia. Enquanto no caso abordado por Menezes (2007) 

a maior preocupação relacionada à fotografia remetia a questões éticas (turistas 

fotografarem moradores, casas e crianças), no caso da Providência, o maior problema 

é fotografar o movimento do tráfico e os traficantes. Não é recomendável fotografar 

becos, ruas, ou simplesmente apontar a câmera para a paisagem em determinados 

lugares, pois podem haver traficantes que não querem ser reconhecidos. Quando 

tentei tirar fotos da favela, me vi em um momento tenso, fazendo-o escondido, rápido, 

e mesmo assim em uma das vezes fui chamada a atenção. Também presenciei o 

desespero de X e Y ao ver uma turista fotografando um dos becos. O próprio K, que 

é fotógrafo e morador, relata essa mesma dificuldade.  

Para Y é necessário “fazer um filtro”, selecionando os turistas que visitam a 

Providência. Não interessa um turismo de favela como acontece na maioria das já 

consagradas favelas turísticas. Em sua visão, esses turistas sobem a favela para 

fotografar a paisagem e a pobreza e não se importam com os moradores de lá. Para 

ela, o turismo na Providência teria que ser baseado nas histórias sociais e na memória 

do lugar.  

O pensamento de Y vem confirmar o que diz Zaoual (2008) sobre as novas 

tendências do turismo, como o turismo de memória, e que também está em Barreto 
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(2007), quando argumenta acerca das diferenciações dos turistas e dos diferentes 

modos de se fazer turismo. Existem turistas despreocupados com a comunidade 

receptora, mas também aqueles que estão interessados em conhecer como está 

sendo produzida a atividade turística, principalmente considerando se a comunidade 

receptora está envolvida no processo.   

O ponto de vista de K e F a respeito dos turistas que sobem a favela, é que 

estes se mostram desinteressados a respeito dos moradores, da história e da memória 

do lugar. Esse perfil de turista busca o que Freire-Medeiros (2009) já afirmou sobre a 

busca do exótico e das emoções que causam a visita. Dessa forma, K pareceu 

demonstrar um forte sentimento de negação em relação a atividade turística, dizendo 

que acredita na visitação quando ela é feita por pesquisadores, entendendo que estes 

sabem o que querem e valorizam a favela, diferente da maioria dos demais turistas. 

Além disso, chama a atenção para a forma pela qual são passadas as informações e 

por quem é feito o guiamento, mostrando-se especialmente preocupado com esses 

aspectos.  

Por sua vez, W relata sobre situações em que turistas estrangeiros ficavam 

impressionados com os equipamentos e o acesso aos bens que possuem os 

moradores da Providência, como tevês, computadores e outros recursos. Este é um 

exemplo de turistas que têm uma visão estereotipada sobre as favelas e a pobreza. 

Essa percepção também tem reforço com o que explica Cejas (2006) sobre a 

assimetria de poderes nas relações entre visitantes e visitados, de países do Norte 

em relação aos países do Sul, resquícios das experiências coloniais e imperiais do 

passado.  

Pensar o turismo na Providência é pensar em um fato novo, muito recente. 

Um dos entrevistados me disse que às vezes, ao se deparar com um turista na favela, 

se impressiona e pensa o quanto a Providência mudou, a ponto de haver turistas 

circulando naquele espaço, sentindo uma espécie de um reconhecimento e valor de 

seu lugar. 

Logo, é certo que o turismo na Providência ainda é tímido, não teve sua 

expansão, por isso algumas questões ainda são recentes (bem como os problemas 

que surgem a reboque). W está em alerta, pensando que quando o número de 

visitantes aumentar e assim passar a ganhar mais dinheiro, isso pode vir a ser um 
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problema para ele: “ Vai chegar o momento que eu vou trazer tanto turista aqui, que 

vai ter tanta gente falando inglês, que os caras do tráfico vão começar a achar que eu 

estou ganhando muito dinheiro, já que eles cobram dinheiro de outros serviços como 

o transporte da Kombi. Eu não vou aceitar isso. ” Por sua angústia percebe-se um 

conflito evidente, com chance de haver problemas relacionados à visitação turística, 

e que um futuro acordo entre as partes seria complicado. 

O que os moradores com quem conversei desejam para o turismo, é que ele 

seja feito de uma forma diferente da maneira que se consagrou o turismo em favelas 

no Rio de Janeiro, ou seja, com repúdio ao uso dos jipes e das implicações que 

comumente causam as visitas. Por meio das falas, ficou claro que a maior parte dos 

moradores da favela percebem a atividade apenas pelo lado do dinheiro e dos lucros. 

Como seu território foi negligenciado e esquecido das preocupações básicas de 

infraestrutura e saúde, verifica-se a ausência de serviços essenciais relacionados à 

qualidade de vida. Dessa forma, quando o turista (que na visão do morador é alguém 

que não sofre das mesmas necessidades que eles) está usufruindo de seu território, 

a impressão que fica é a da relação de exploração também por parte desse turista, 

sentindo-se então ainda mais desfavorecido.  

Numa ocasião em que turistas filmavam um jogo que acontecia na praça, um 

dos moradores que participava da cena não permitiu que o filmassem dizendo a W 

que os turistas já ganhavam dinheiro demais e que teriam que pagar por aquelas 

imagens. A partir disso, entendo cada vez mais o pensamento de Cejas (2006) sobre 

as relações entre visitado e visitante, segundo o qual existe um descompasso nas 

relações entre esses dois atores. Por esta razão, Z, ao acreditar na complexidade 

dessas relações, diz não saber ainda como trabalhar com o turismo na favela e que 

deveria haver um processo de educação turística, caso cresça a visitação. 

Para W, o contexto da Providência é uma oportunidade para começar um 

turismo em que se respeite a favela e considere suas especificidades. Para isso seria 

necessária uma vontade mútua das pessoas envolvidas. O turismo de memória citado 

por Zaoual (2008) é uma tendência que se enquadraria no caso desta favela, por suas 

características, pensamento este trazido pelos próprios moradores, que entendem o 

valor de seus bens patrimoniais e a importância da favela para a cidade do Rio de 

Janeiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Viver em um território de conflitos como o Morro da Providência -- seja ele 

notado pelas divergências cotidianas entre os moradores ou pelas interferências 

simbolizadas na presença do Estado, entre outros atores sociais externos -- é um 

desafio de vida para aqueles que não possuem a opção de morar em outro lugar. Além 

disso, há um histórico de repressão e negligência por diversos setores da sociedade, 

que em muitos casos os excluem, os estigmatizam e não lhe conferem oportunidade 

de inserção em outros possíveis meios.  

Refletir sobre a favela no tempo é mostrar que todos os estereótipos 

construídos desde sua origem se perpetuaram por um longo período, apesar de 

acreditar que esse cenário esteja mudando gradualmente. É, também, compreender 

que os problemas vividos coletivamente sugeriram em alguns casos uma relativa 

união entre os moradores. Ao mesmo tempo, sua suposta exclusão por parte da 

sociedade proporcionaria, nestes casos, a criação de um mundo próprio, repleto de 

peculiaridades, que, de certa forma, poderia ser fruto de uma divisão estabelecida na 

cidade. 

Embora seja preciso estar atento para que esta visão possa ser em 

determinadas perspectivas romantizada ou essencialista -- visto que é reproduzida, 

diversas vezes, pelo senso comum, sobre a ideia que se faz de comunidade e favela 

-- a partir da pesquisa desenvolvida no Morro da Providência, demonstrou-se uma 

compaixão na fala dos moradores quando os assuntos se voltavam aos problemas 

vividos em comum. Dessa forma, no que se refere ao desenvolvimento de um mundo 

exclusivo da favela, admite-se que essa particularidade no Morro da Providência 

poderia ser fruto da maneira como seus moradores reagem às interferências 

conferidas no seu espaço de vida. Isso é exemplificado pela defesa de seu território, 

como as lutas compartilhadas contra as remoções das casas, contra a implementação 

do teleférico, contra a presença do exército no projeto Cimento Social, etc.  
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Pode-se ter como análise que a interferência do Estado e a relação 

estabelecida com os indivíduos da favela, principalmente participantes do tráfico de 

drogas, sempre foi a mesma: a lógica das armas. A favela, desde sua formação, é 

vista como caso de polícia, mas hoje acredita-se que pode ser pensada com outras 

formas de intervenção e soluções para os seus problemas. Já é sabido e percebido, 

por mais de 100 anos de sua existência, que a repressão pelas armas não é solução. 

Essa análise se adequa à realidade de todas as favelas, que sofrem diariamente com 

a morte de pessoas que são vítimas de um processo severo, desumano e pouco 

inteligente. 

Ao atribuir a violência da cidade às pessoas que residem nas favelas, o Estado 

deveria perceber que isso faz parte de uma condição histórica, das faltas de 

oportunidade em um sistema que estabelece o consumo como ideal de 

desenvolvimento pessoal e de qualidade de vida. Nesse caso, as pessoas que estão 

inseridas de modo subalterno nessa lógica capitalista e foram também excluídas das 

oportunidades na cidade, colaboram para que esse quadro violento se agrave, 

consagrando uma luta pela vida e pelo alcance do que esse sistema estabelece como 

parâmetro a ser seguido. 

Quando o Estado apresenta como solução a permanência da Polícia Militar 

nos territórios favelados para acabar com a violência na cidade e nas favelas, está 

reafirmando, novamente, a política das armas e da repressão.  É preciso lembrar que 

esta polícia, na maioria das vezes, não possui um treinamento adequado, tampouco 

preparo para lidar com as situações que se apresentam concretamente. Tal afirmativa 

é exemplificada pelos relatos dos moradores da Providência sobre conflitos com 

evidente abuso de poder e falta de respeito com os moradores.  

A entrada das Unidades de Polícia Pacificadora, não promoveu aquilo que 

propõe seu nome: pacificar. A guerra no Morro da Providência, que já existia entre a 

polícia e o tráfico, continua constante, porém reconfigurada em um outro contexto. Ela 

é mais calada, acontece de forma menos impactante, mas existe. Foram constatadas 

muitas reclamações de mães que não suportam mais essa guerra em seu espaço de 

vida, que precisam sair da Providência e não querem que seus filhos cresçam 

convivendo com armas. 
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Todavia, não se deve deixar de mencionar que houve uma relativa limitação 

ao poder do tráfico, acarretando em um aumento de oportunidades referentes a 

projetos sociais desenvolvidos pelos próprios moradores, incentivados por outras 

instituições e agentes de fora. Além disso, foi constatado pela fala de alguns 

moradores -- e pela própria condição por mim estabelecida, quando me foi conferida 

uma liberdade de circulação no campo de pesquisa -- que essa limitação de poder 

sugeriu exatamente uma maior liberdade de ir e vir. Na contramão dessa visão, tal 

liberdade, na concepção de outros moradores que participaram da pesquisa, é uma 

falsa sensação. Isso porque, segundo eles, a presença da polícia estabeleceu uma 

nova conduta para a favela, restringindo de outra forma a autonomia sobre seu espaço 

através do estabelecimento de horários. Esse novo cenário suscitou nas pessoas um 

sentimento de repressão quando circulam em outros espaços da favela, relatando 

também o risco de serem confundidos com bandidos em determinadas ocasiões.  

Todo o quadro de mudanças na Providência colabora para que questionemos 

a visibilidade sobre os direitos à vida e aos serviços básicos dos moradores, que nessa 

posição poderia ser ofuscada pela condição de ‘ser pobre’. A lógica dominante é 

passar por cima das crises sociais, para que a lógica da economia e do dinheiro 

prevaleçam. Foi por essas razões que a implementação do teleférico aconteceu de 

forma que os moradores fossem preteridos do processo. A ideia que prevaleceu foi 

justamente de que o teleférico funcionasse para um modelo de cidade que vem sendo 

construído e que favorece a continuidade de um ciclo de mudanças a favor do capital.  

Tendo que se adequar à realidade imposta, os moradores da Providência 

responderam de diferentes formas. Muitos protestaram, principalmente por conta das 

remoções, alguns silenciaram-se como há muito já faziam, outros aproveitaram e 

visualizaram o contexto como uma oportunidade. 

Para os moradores de mais idade o teleférico os favoreceu, pois, o espaço na 

configuração de quadra não possuía utilidade. Já os mais jovens sentem falta da área 

para a realização das festas e do baile que acontecia, assim como sua utilização para 

jogos de futebol. Além do mais, era o lugar de encontro de pessoas de diferentes 

regiões da favela, que de certa forma os separou.  

 O teleférico foi então a maior expressão do projeto Morar Carioca na 

Providência, já que os benefícios relacionados a área social e cultural na favela não 
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ocorreram, retirando dos moradores sua área de lazer, sem que recebessem 

contrapartida. O resultado é que mais uma vez o favelado terá que aceitar uma 

situação que lhe é imposta, podendo assim gerar mais revolta e corroborar com 

quadro de resistência.  

Em linhas mais gerais, a sensação de não favorecimento pode continuar 

fazendo parte de suas vidas. Assim, foi diagnosticado que o teleférico melhor atinge 

aqueles que moram próximo à estação Américo Brum, que representam uma parcela 

reduzida da população do morro. Por outro lado, contribuiu para que houvesse um 

aumento de visitas de pessoas de fora da favela, que mesmo pequeno, favorece os 

bares ao redor da praça e o turismo. 

Todavia, os moradores entrevistados percebem que todo esse contexto de 

transformação ao seu redor não foi positivo. Essas mudanças ocasionaram uma 

divisão de opiniões e geraram mais conflito, inclusive entre aqueles que disputavam e 

aproveitavam o momento de aparição do Estado e da chegada de instituições que 

favoreciam a conquista de oportunidades com trabalhos, projetos e cursos. Ademais, 

nesse processo conferiu-se uma grande tristeza gerada ao ver pessoas serem 

removidas, perdendo suas casas, ou de simplesmente notar familiares e amigos em 

desespero pelo medo de não ter para onde ir, assombrados com as marcações em 

suas casas da sigla SMH - Secretaria Municipal de Habitação.  

Outra questão a ser considerada é a perda forçada de elementos que 

compõem sua lógica espacial. Esta alteração conflitou com seus sentidos de memória, 

pertencimento e identidade, pois como observado, foi uma modificação imposta, sem 

que houvesse o desejo, ou um debate para tal. À medida que as pessoas percebiam 

que uma parte de seu espaço estava indo embora, também percebiam que junto com 

ele iam um pedaço de sua história, lembranças e memórias.  

Essas memórias, que por anos estiveram associadas com as guerras de 

facções de tráfico, com a política do esquecimento e do abandono mereciam que sua 

área de lazer fosse pelo menos em parte mantida. Isso porque esse espaço (antiga 

quadra e praça) foi lugar onde se cultivaram memórias vinculadas ao divertimento e 

alegria. Com elas havia um reforço das boas lembranças e da continuidade de 

momentos de felicidade e descontração. 
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O Morro da Providência é também responsável por uma história rica, de 

importantes memórias para a história da cidade. O patrimônio disposto em seu espaço 

é símbolo dessa história e da memória carioca, que faz com que esta favela tenha um 

diferencial em relação às outras. Pensando nisso, coloca-se uma questão: como fazer 

prevalecer essas ricas memórias no imaginário popular sobre a favela da Providência? 

 Penso que seria um trabalho complexo, se levarmos em conta quem seriam 

os interessados em favorecer essa memória. São poucas as ações de órgãos estatais, 

por exemplo, com relação ao apoio a uma causa cultural de favela. Como visto, no 

contexto dos projetos Morar Carioca e Porto Maravilha, a parte destinada à cultura 

não foi implementada. Toda essa problemática está relacionada com os aspectos da 

violência que atrapalham possíveis investimentos e afastam investidores, bem como 

a falta de articulação com os moradores, já que estes não são ouvidos devidamente, 

havendo uma falha de comunicação e um descompasso de interesses. 

Acredita-se que essas memórias valorizadas por meio de projetos culturais 

poderiam propiciar um novo sentido de pertencimento e identidade, o que faria com 

que as pessoas se sentissem reconhecidas. As marcas pelos becos são histórias, 

histórias silenciadas, de identidades excluídas. Por isso, me parece importante que se 

trabalhe no sentido de inclusão dessas identidades, de mostrar seu valor. Nesse 

sentido, as memórias que provocam traumas pelas mortes vivenciadas nas guerras 

em seu território, as memórias relacionadas às interferências negativas em seu 

espaço e os estigmas carregados pela favela ao longo do tempo, poderiam ser 

amenizados pelo destaque dos aspectos responsáveis por seu caráter único e 

especial.  

 Deste modo, poderíamos presenciar uma grande transformação nesse 

cenário que favoreceria também as práticas relacionadas ao turismo. Contudo, 

existem preocupações mais urgentes. A favela da Providência ainda não possui coleta 

de lixo e infraestrutura adequada de saneamento básico. Também foi observada a 

presença de pessoas muito carentes, precisando de ajuda, de assistência social. 

Percebe-se assim a complexidade presente na realidade dessa favela. Logo, a 

escolha pelo desenvolvimento de ações que privilegiem a assistência necessária a 

essas pessoas, que são questões elementares para vida, deveria estar em primeiro 

lugar. 
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Seguindo esse raciocínio, do ponto de vista do turismo, mesmo a favela sendo 

favorecida por todo seu potencial histórico e pela construção de um teleférico, não me 

parece fazer sentido que se desenvolva ou se invista na atividade, quando ainda 

existem no momento problemas graves relacionados à saúde e à violência. Enquanto 

a palavra morte ecoar pelos becos e estiver presente nos cantos e nos contos, ao 

mesmo tempo em que o território é palco de disputa de poder entre policiais e 

traficantes, o turismo fica comprometido. 

Desenvolver a atividade turística porque existe uma demanda inspirada no 

interesse pela pobreza ou motivada pela emoção de estar em um território em conflito 

como é o caso de algumas favelas turísticas, não é o que os moradores da favela da 

Providência, em entrevista, mencionaram como desejo. Ainda, é arriscado fazer uma 

visita sozinho quando não se tem pessoas conhecidas na favela. Não há liberdade 

para andar de forma tranquila pelo seu espaço. As fotografias, mesmo que da 

paisagem, são um incômodo. 

O turismo como fenômeno das interações culturais e sociais não deve abstrair 

os problemas sociais. É preciso perceber que a história de vida dos moradores é uma 

história de medo, mas de luta, de amor pela vida e pelas pessoas. Amor por resistir a 

tantos problemas, de ser um povo que apesar dos conflitos, sorri, vive alegre, 

cantando, fazendo festa. Cariocas da Providência, nordestinos da Providência, 

pessoas receptivas e hospitaleiras.  

Se o turismo tem seu desenvolvimento marcado principalmente pela esfera 

da economia e pelas lógicas capitalistas de mercado, chamamos, então, a atenção 

para importância da inserção de estudos mais aprofundados de uma perspectiva 

social e cultural mais avançada.  

Assim, reconheço que devido à riqueza do material empírico coletado e às 

instigantes leituras teóricas empreendidas para esta monografia, muito ficou ainda 

por analisar. Este fato, entretanto, aponta para a possibilidade futura de novos 

trabalhos e pesquisas. 

 



117 
 

  

REFERÊNCIAS 

 

A NOVA DEMOCRACIA.(2003). O verdadeiro samba resiste no morro. Disponível 
em: <http://www.anovademocracia.com.br/no-8/1175-o-verdadeiro-samba-resiste-
no-morro>. Acesso em: 10 set. 2015. 
 
ABREU, Maurício de A.. Evolução urbana do Rio de Janeiro. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Instituto Pereira Passos - IPP, 2013. 156 p. 
 
______. Maurício de A. Sobre a memória das cidades. Revista da Faculdade de 
Letras - Geografia I: Departamento de Geografia UFRJ, Porto, v. , n. , p.77-97, 
1998. 
  
ANDERSON, Benedict.Comunidades Imaginadas.São Paulo: Companhia das 
Letras, 2008. 336 p. 
 
AQUARIO.O Projeto.Disponível em: 
<http://www.aquariomarinhodorio.com.br/oprojeto.html>. Acesso em: 21 jan. 2016. 
 
AMAZEM UTOPIA.Programação.Disponível em: 
<http://www.armazemdautopia.com.br>. Acesso em: 22 set. 2015. 
 
AZEVEDO, Aluisio. O Cortiço. 4. ed. Sao Paulo: Moderna, 2004. 183 p. 
 
BARRETTO, Margarita.Turismo y Cultura. Relaciones, contradicciones y 
expectativas.Tenerife - España: Aca y Pasos, Rtpc, 2007. 176 p. 
 
BEAUD S.; WEBER F. Guia para a pesquisa de campo: produzir e analisar dados 
etnográficos. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2007. 
 
BENI, Mario Carlos. Análise estrutural do turismo. 10. ed. Saõ Paulo: Senac, 
2004. 513 p. 
 
BURGOS, Marcelo Baumann. (2006), Dos Parques Proletários ao Favela-Bairro: 
As Políticas Públicas nas Favelas do Rio de Janeiro, in A. Zaluar e M. Alvito (orgs.), 
Um Século de Favela. Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas Editora. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 110 p. 
 
______. Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
 
BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine (org.). De volta à cidade: dos processos de 
gentrificação às políticas de “revitalização” dos centros urbanos. São Paulo: 
Annablume, 2006, 293p. 
 
 
 
 



118 
 

  

BOTTARI, Elenilce; GONÇALVES, Liane. Beltrame quer pressa em 
investimentos sociais pós-UPPs: Nada sobrevive só com segurança. O Globo. 
28/05/2011. Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/beltrame-quer-pressa-
em-investimentos-sociais-pos-upps-nada-sobrevive-so-com-seguranca-
2764060. Acesso em: 23/09/2015. 
 
BURGOS, Marcelo Baumann. (2006), “Dos Parques Proletários ao Favela-Bairro: 
As Políticas Públicas nas Favelas do Rio de Janeiro”, in A. Zaluar e M. Alvito (orgs.), 
Um Século de Favela. Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas Editora. 
 
CAMPOS, Andrelino. Do quilombo à favela: A produção do espaço criminalizado no 
Rio de Janeiro. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 208  
 
CAVALLIERI, Fernando; VIAL, Adriana. Favelas na cidade do Rio de Janeiro: o 
quadro populacional com base no Censo 2010. Coleção Estudos Cariocas: Instituto 
Municipal de Urbanismo Pereira Passos, Rio de Janeiro, v. 12, n. 20120501, p.1-20, 
maio 2012. Anual.Disponível em:  
<http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download%5C3190_Favelasnacidaded
oRiodeJaneiro_Censo_2010.PDF. Acesso em: 25 de setembro 
 
CEJAS, Mónica Inés. Tourism in Shantytowns and Slums: A New “Contact Zone” in 
the Era of Globalization. International Journal Of Intercultural Communication 
Studies (ics). University Of Rhode Island, Kingston, p. 224-230. 2006. 
 
COMITÊ Popular Rio da Copa e das Olimpíadas (Rio de Janeiro). Megaeventos e 
violações dos direitos humanos no Rio de Janeiro: Dossiê do ComitêPopular da 
Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Comitê Popular da Copa e 
das Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2013. 
 
COMISSÃO DE MORADORES DA PROVIDÊNCIA E FÓRUM COMUNITÁRIO DO 
PORTO (Rio de Janeiro). Carta dos moradores do Morro da Providê ncia à populaç 
ão do Rio de Janeiro. 2012. Disponível em: <http://global.org.br/arquivo/carta-dos-
moradores-do-morro-da-providencia-a- populacao-do-rio-de-janeiro/>. Acesso em: 
23 nov. 2013 e 20 out 2015. 
 
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 1999. 
256 p. 
 
CUNHA, Euclides da.Os Sertões. São Paulo: Martin Claret, 2007 
 
CUNHA, Neiva Vieira da; MELLO, Marco Antonio da Silva. Novos conflitos na 
cidade: A UPP e o processo de urbanização na favela. Dilemas: Revista de 
Estudos de Conflito e Controle Social, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, p.371-401, 01 jul. 
2011. Trimestral.  
 
DAMATTA, Roberto. Você tem cultura? Jornal da Embratel, Rio de Janeiro, 1981. 
 
EXAME. Passeios pelo Complexo do Alemão viram pacote turístico. 2011. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/sites-de-compra- 
coletiva-miram-o-complexo-do-alemao>. Acesso em: 09 jul. 2013 e 14 de out. 2015 

http://oglobo.globo.com/rio/beltrame-quer-pressa-em-investimentos-sociais-pos-upps-nada-sobrevive-so-com-seguranca-2764060
http://oglobo.globo.com/rio/beltrame-quer-pressa-em-investimentos-sociais-pos-upps-nada-sobrevive-so-com-seguranca-2764060
http://oglobo.globo.com/rio/beltrame-quer-pressa-em-investimentos-sociais-pos-upps-nada-sobrevive-so-com-seguranca-2764060


119 
 

  

 
FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Gringo na laje: produção, circulação e consumo da 
favela turística.. Rio de Janeiro: Editora Fgv, 2009. 164 p. 
 
______; MENEZES, Palloma. Turismo e patrimônio num território em conflito: o caso 
do Morro da Providência. Anais: Seminário de História da Cidade e do 
Urbanismo: Cidade, Território e Urbanismo: Heranças e Inovações - ST3 
"Representações da cidade e do território", Rio de Janiero, v. 10, n. 3, 2008. 
 
GAFFNEY, C. T. .Forjando os anéis: A paisagem imobiliária pré-Olímpica no Rio de 
Janeiro. e-metropolis: Revista eletrônica de Estudos Urbanos e Regionais, v. 15, 
p. 8-24, 2013. 
 
GEERTZ,.A Interpretação das Culturas.Rio de Janeiro: Ltc, 1973. 79 p 
 
______. Clifford Transição para a Humanidade. In: ENGELS, Friedrich et al.O 
Papel da Cultura nas Ciências Sociais.Porto Alegre: Editorial Villa Martha, 1980. p. 
21-36. 
 
GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 
Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Record, 2003 
 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro Editora, 2006. 
224 p. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. São Paulo: 
Dp&a, 2006. 102 p. 
 
IRVING ,M. A. Reinventando  a  reflexão  sobre  turismo  de  base  comunitária  -  
inovar  é  possível?  In: BARTHOLO, R.; SANSOLO, D.G.; BURSZTYN, I. (Orgs.).  
Turismo de base comunitária: Diversidade de olhares e experiências brasileiras. 
Rio de Janeiro: Letra e Imagem, 2009. p. 108-119. 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14 ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
 
LEW. Alan A. A Framework of tourist atrraction Research. Annals of tourist 
research. 1987.vol 14, pp. 553-573. 
 
LINDA, Klepsch. A critical analysis of slum tours: Comparing the existing offer in 
South Africa, Brazil, India and Kenya. 2009. 151 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Ciências e Gestão do Turismo, Institut de Gestion de L’environnement Et 
D’amenagement Du Territoire (IGEAT), Universite Libre de Bruxelles (ULB), 
Bruxelas, 2010. 
 
MELLO, Fernando Fernandes de. A Zona Portuária do Rio de Janeiro: 
antecedentes e perspectivas. 2003. 240 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Planejamento Urbano e Regional, IPPUR. Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, 
2003. 



120 
 

  

 
MENEZES, Palloma. Turismo e favela: reflexões sobre ética e fotografia. 
Dialogando no Turismo, Rosana (SP), v. 1, n. 3, p.10-30, 2007. 
 
MINAYO, C. S. Pesquisa social: teoria método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 
2010. 
 
MISSE, Michel. As ligações perigosas: Mercado Informal Ilegal, Narcotráfico e 
Violência no Rio. In: MISSE, Michel. Crime e Violência no Brasil Contemporâneo: 
estudos de sociologia do crime e da violência urbana: Estudos de Sociologia do 
Crime e da Violência Urbana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.  
 
O DIA.(2012) Eduardo Paes diz que teleférico da Providência será 'Pão de Açúcar 
2'.Disponível em: <http://odia.ig.com.br/portal/rio/eduardo-paes-diz-que-teleférico-da-
providência-será-pão-de-açúcar-2-1.528198>. Acesso em: 23 set. 2015. 
 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Os (des)caminhos da identidade. Revista 
Brasileira de Ciencias Sociais, São Paulo, v. 15, n. 42, p.1-15, 2000. 
 
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 5. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2012. 148 p. 
 
PATTO, Maria Helena Souza. Estado, ciência e política na Primeira República: a 
desqualificação dos pobres. Estud. av.vol.13 no.35 São Paulo Jan.1999. 
 
PEREIRA, Eduardo Godinho. O tráfico de drogas ilícitas: uma modalidade do crime 
organizado. Disponível em: 
http://www.bibliotecapolicial.com.br/upload/documentos/o-trafico-de-drogas-e-o-
crime-organizado-21069_2011_8_7_51_24.pdf >Acesso: 23 de nov 2015. 
 
PÉREZ, Xerardo, Pereiro. Patrimonialização e transformação das identidades 
culturais, em Portela, J. e Castro Caldas, J. (coords.): Portugal Chão. Oeiras: Celta 
editora, pp. 231-247, 2003 
 
PERLMAN, Janice E. O mito da marginalidade: favelas e política no Rio de 
Janeiro; Tradução de Waldívia Marchiori Portinho / prefácio de Fernando Henrique 
Cardoso/ 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 377 p. ilust. (Estudos brasileiros. 
v. 18) 
 
POLLAK, Michael. Mémoria e identidade social. Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 10, p.200-212, 1992. 
 
______.. Michael. Memoria, esquecimento e silencio. Estudos Historicos, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 3, p.03-15, 1989. 
 
PORTO MARAVILHA. Apresentação da operação urbana. Disponível em: 
<http://www.portomaravilha.com.br/web/sup/OperUrbanaApresent.aspx>. Acesso 
em: 16 set. 2015 
 
 

http://www.bibliotecapolicial.com.br/upload/documentos/o-trafico-de-drogas-e-o-crime-organizado-21069_2011_8_7_51_24.pdf
http://www.bibliotecapolicial.com.br/upload/documentos/o-trafico-de-drogas-e-o-crime-organizado-21069_2011_8_7_51_24.pdf


121 
 

  

______. Circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana. 
Disponível em: <http://www.portomaravilha.com.br/circuito/>. Acesso em: 22 set. 
2015. 
 
______.. Programa porto maravilha cultural. Disponível em: 
<http://www.portomaravilha.com.br/porto_cultural>. Acesso em: 21 jan. 2016. 
 
RIO DE JANEIRO prefeitura do. Plano de Habitação de Interesse Social do Porto 
Maravilha, 2015 Disponível em: http://portomaravilha.com.br/materias/plano-de 
habitacao/pdf . Acesso em: 20 de set 
 
______. (2005). Conheça o Programa: Morar Carioca. Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/web/smhc/conheca-o-programa>. Acesso em: 21 jun. 2016 
 
______. (2015). Habitação no Porto Maravilha. Disponível em: 
<http://www.portomaravilha.com.br/web/sup/incentivo.pdf>. Acesso em: 26 nov. 
2015. 
 
RODRIGUES, Guilherme do Nascimento. Reformas urbanas, reurbanizacões e o 
morro da providencia: os diferentes discursos ao longo da história. In: XIII Simpósio 
Nacional de Geografia Urbana.Rio de Janeiro: ., 2013. p. 2 – 17 
 
SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos. Metropolização e megaeventos: 
proposições gerais em torno da copa do mundo 2014 e das olimpíadas 2016 no 
Brasil. In Brasil: Os impactos da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016/ Org. 
Orlando Alves dos Santos Junior, Christopher Gaffney e Luiz Cesar de Queiroz 
Ribeiro – Rio de Janeiro: E-papers, 2015 
 
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. 22. ed. Rio de Janeiro: Record, 2012. 236 p. 
 
SILVA JUNIOR, Luís Régis Coli. O programa favela-bairro e as políticas 
habitacionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 2006. 105 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Planejamento Urbano e Regional, Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, 2006. 
 
SILVA, Yolanda Flores e. Antropologia, conceito de cultura e o campo de 
pesquisa etnográfico na pesquisa em turismo. In: v semiário da associação 
nacional de pesquisa e pós graduação em turismo.v seminário anptur.belo horizonte, 
2008. P. 1 - 12. 
 
VALADÃO, Regina Coeli Mendes. Tradição e criação, memória e patrimônio: a 
revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro. 2012. 259 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Programa de Graduação em Memória Social, Memória e 
Patrimônio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Rio de 
Janeiro, 2012. 
 
 
 

http://portomaravilha.com.br/materias/plano-de%20habitacao/pdf
http://portomaravilha.com.br/materias/plano-de%20habitacao/pdf


122 
 

  

VALLADARES, Licia do Prado. A invenção da favela: do mito de origem a 
favela.com. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2005. 204 p. 
 
_____. Lícia. A gênese da favela carioca: A produção anterior às ciências sociais. 
Revista Brasileira de Comunicação Social, São Paulo, v. 15, n. 44, p.5-34, out. 
2000. 
 
WHITE, Leslie A..O conceito de cultura.Rio de Janeiro: Contraponto, 2009. 
 
ZALUAR, Alba; ALVITO, Marcos (Org.). Um século de favela. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Fgv, 2006. 372 p. 
 
ZAOUAL, Hassan. Do turismo de massa ao turismo situado: quais as transições?. 
Caderno Virtual de Turismo, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p.1-14, jul. 2008. 
 
ZYLBERBERG, Sônia. Morro da Providência: Memórias da favela. Rio de Janeiro: 
Secretaria Municipal de Cultura, 1992. 


