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Podem me prender 

Podem me bater 

Podem até deixar-me sem comer 

Que eu não mudo de opinião 

Daqui do morro 

Eu não saio, não 

Se não tem água 

Eu furo um poço 

Se não tem carne 

Eu compro um osso 

E ponho na sopa 

E deixa andar 

Fale de mim quem quiser falar 

Aqui eu não pago aluguel 

Se eu morrer amanhã, seu doutor 

Estou pertinho do céu 

(Zé Keti – Opinião)  

 

 

 



RESUMO 

 

Planejar o urbano significa lidar com os processos de produção, estruturação e apropriação do 

espaço urbano. Na cidade do Rio de Janeiro, o planejamento para as favelas tem se alternado, 

ao longo dos anos, entre políticas de remoção ou urbanização desses espaços. É nessa seara 

que está inserido o caso emblemático de Brás de Pina. Situado na zona norte da cidade, o 

bairro é marcado por uma experiência singular na história do urbanismo brasileiro: a 

urbanização da favela de Brás de Pina ocorreu durante o regime militar no final da década de 

1960. Tal experiência contou com a participação ativa dos moradores em várias etapas do 

processo de urbanização, estabelecendo, assim, uma ruptura com a lógica do 

desenvolvimentismo e com os preceitos da arquitetura modernista. Diante disso, essa pesquisa 

tem como objetivo estudar o bairro em seu contexto atual, cinquenta anos após essas 

intervenções, e como a história da urbanização está inscrita na memória dos sujeitos que 

habitam este lugar.  

 

Palavras-chave: Urbanização de Favela. Etnografia de Bairros. Memória. Escola Pública. 

Brás de Pina. Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Planning the urban means dealing with the processes of production, structuring and 

appropriation of the urban space. In the city of Rio de Janeiro, planning for the favelas has 

alternated, over the years, between policies of removal or urbanization of these spaces. It is in 

this area that the emblematic case of Brás de Pina is inserted. Located in the Northern Zone of 

the city, the neighborhood is marked by a unique experience in the history of Brazilian 

urbanism: the urbanization of the favela of Brás de Pina, which took place in the late 1960s. 

This experience had the active participation of residents in several stages of the urbanization 

process, thus establishing a break with the logic of developmentalism and the precepts of 

modernist architecture. In view of this, this research aims to study the neighborhood in its 

current context, fifty years after these interventions, and how the history of urbanization is 

inscribed in the memory of the subjects that inhabit this place.  

 

Keywords: Urbanization of Favela. Neighborhood Ethnography. Memory. Public School. 

Brás de Pina. Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

As relações vividas no cotidiano da cidade são perpassadas pelos processos de 

produção, estruturação e apropriação do espaço urbano, características essas presentes no 

planejamento urbano. No Brasil, as experiências em torno do planejamento têm sido marcadas 

pelo caráter centralizado e mercadológico, que muitas vezes desconsidera a real necessidade 

dos citadinos. No caso da cidade do Rio de Janeiro, o planejamento voltado para os lugares 

informais, especificamente para as favelas, tem se alternado ao longo dos anos entre políticas 

de remoção ou urbanização, conforme o interesse político e econômico dos atores envolvidos.  

A política de remoções no Rio de Janeiro não é algo recente na história do 

planejamento da cidade. A socióloga Licia do Prado Valladares (1978) aponta que, até a 

década de 1960, todos os projetos e intervenções efetivados nas favelas do Rio de Janeiro se 

concentraram em dois vieses de ação: extinção ou introdução de melhorias nas favelas, não 

havendo chegado assim a uma solução para melhorar ou extinguir definitivamente esses 

territórios. Contudo, esse cenário se modifica a partir dos anos 1960, com a instauração do 

Estado da Guanabara e a reorganização dos serviços sociais. As décadas seguintes foram 

marcadas pela presença do associativismo e da resistência dos moradores da favela frente ao 

controle e as práticas remocionistas efetivadas pelo poder público. Todavia, no período de 

redemocratização brasileira a remoção abre espaço para o discurso de integrar a favela a 

cidade.  

Valladares (1978) ressalta que a favela resulta de alguns fatores, como a exploração da 

força de trabalho em uma sociedade estratificada; do alto valor do uso do solo urbano e do 

controle do solo urbano exercido pelas classes dominantes. Diante disso, a favela representa 

nas grandes cidades, do ponto de vista habitacional, a possibilidade mais econômica para as 

populações de baixa renda. Se aos olhos do poder público ela é um problema, para seus 

moradores aparece como uma solução. Se há precariedade como característica, também ela é 

precarizada pelo próprio Estado, na medida em que não lhe garante o acesso mínimo aos 

investimentos e serviços públicos. 

O arquiteto Adauto Lúcio Cardoso (2007) argumenta que a questão socioeconômica 

no Brasil é marcada pela pobreza e pelas desigualdades sociais. Nesse contexto, a integração 

social dos moradores de favela não deveria ser pensada fora da questão econômica, ou seja, 

do mercado de trabalho e da distribuição de renda. A partir de um balanço sobre a experiência 
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brasileira em urbanização de favela, o autor ressalta que na articulação entre ação urbanística 

e social, historicamente este último tem sido negligenciado. Assim, apesar dos avanços na 

resolução da questão física dos assentamentos, existem limites para a efetivação da 

regularização de forma plena, na medida em que o objetivo de transformar a favela em bairro 

popular continua distante.   

De acordo com o sociólogo Alexandre Magalhães (2012), o processo de remoção de 

favela na cidade do Rio de Janeiro, por muito tempo, foi considerado como uma prática 

autoritária. O autor aponta que na maioria dos estudos da sociologia urbana, a leitura sobre a 

favela está atrelada a temática da violência urbana. Nesse sentido, o pano de fundo de 

diversos trabalhos, aponta que o crescimento das favelas implicaria no aumento da violência. 

Esse fato privilegia a “solução” para o problema da violência através da erradicação desses 

territórios. O autor destaca, nesse debate sobre remoção, duas abordagens distintas sobre a 

favela: o primeiro seria o discurso em que a “favela venceu”, que tem como base os estudos 

dos professores Alba Zaluar e Marcos Alvito (1998), que apontam como a capacidade criativa 

dos moradores superaram as restrições presente nesses espaços. Nesse sentido, a temática da 

remoção de favela entrou em desuso. O segundo argumento tem como base o trabalho do 

sociólogo Luiz Antônio Machado da Silva (2002), no qual o autor aponta que a “vitória da 

favela” não teve implicações no padrão básico de sociabilidade urbana, com poucas 

modificações no que se refere às desigualdades sociais, seja na sua posição na estratificação 

social e/ou no seu papel como força social. Dessa forma, os moradores das favelas continuam 

reproduzindo as desigualdades provenientes da formação institucional e social da cidade. 

A favela aparece como um espaço marcado pela segregação socioespacial, pela 

presença do tráfico de drogas e do comércio ilegal de armas. Nesse sentido, Magalhães (2012) 

argumenta que com a presença de traficantes nas favelas, estas passaram a ser encaradas como 

espaço privilegiado da violência, que ultrapassa seus limites alcançando o restante da cidade, 

representando a base para diversos medos. E nesse contexto, os moradores da favela passaram 

a ser vistos como criminosos ou potenciais criminosos. Seguindo a mesma linha, a arquiteta e 

urbanista Raquel Rolnik (2015) argumenta que existe um imaginário social de que a violência 

urbana é situada, ou seja, o “lugar” da violência é na favela, dessa forma, as discussões em 

prol da sua extinção é frequente na sociedade. 
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* * * 

A presente pesquisa tem como objetivo estudar o bairro de Brás de Pina, situado na 

Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, em seu contexto atual e perceber como a história da 

urbanização da favela, ocorrida no final da década de 1960 no contexto de ditadura militar no 

país em que a política de remoção de favela predominava, está inscrita na memória dos 

sujeitos que habitam este lugar. Os sujeitos principais dessa pesquisa são os estudantes do 

Colégio Estadual Professora Sonia Regina Scudese Dessimoni Pinto
1
, do qual faço parte 

enquanto docente de sociologia. Objetiva-se compreender o bairro através do olhar e das 

experiências cotidianas desses estudantes. 

A escolha do bairro como campo de pesquisa provém da urbanização da favela de 

Brás de Pina ser marcada pela experiência singular na história do planejamento urbano 

brasileiro, diante do caráter participativo da urbanização em todas as etapas do processo. Esse 

fato é decorrente da criação da Companhia de Desenvolvimento de Comunidades 

(CODESCO) e do trabalho desenvolvido pelo grupo Quadra Arquitetos Associados, formado 

pelo arquiteto e antropólogo Carlos Nelson Ferreira dos Santos e os demais membros da 

equipe: Sueli de Azevedo, Sylvia Wanderley, Fernando Casério, Zilda M. da Silva e Rogério 

Aroeira. Nesse sentido, é relevante discutir os efeitos das experiências de planejamento em 

que a participação dos citadinos foi inserida na formulação e implantação de políticas públicas 

para as cidades brasileiras, na medida em que evidenciam a importância do exercício do 

direito à cidade, entendido como a produção pelos citadinos do espaço vivido. 

A entrada no campo de pesquisa foi facilitada pelo meu papel de professora do C.E 

Scudese, localizada no bairro. Através das amizades feitas na instituição escolar, tive acesso a 

alguns moradores antigos. As conversas informais nas ruas sempre precederam da minha 

apresentação, esse fato foi importante para estabelecer uma relação de “confiança” entre mim 

e os moradores. Em conversas informais, os moradores falavam sem desconfiança sobre as 

histórias e curiosidades do lugar em que vivem. Bem como a representação dos alunos sobre o 

bairro presentes nos textos e desenhos elaborados nas aulas de Sociologia. 

Este estudo estabelece um dialogo teórico e metodológico com o grupo de pesquisa: 

Laboratório de Etnografia Metropolitana – LeMetro/IFCS-UFRJ, coordenado pelo Professor 

                                                           

1
 Doravante será referido como C.E. Scudese, como é conhecido pela comunidade escolar. 
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Marco Antonio da Silva Mello, do qual faço parte como pesquisadora em formação. 

Especificamente com a linha de pesquisa 1 - A cidade e seus bairros: morfologia social dos 

lugares e políticas de urbanização. Os membros do LeMetro desenvolvem uma série de 

pesquisas de caráter etnográfico, na interface entre Antropologia Urbana, Sociologia Urbana, 

Política Urbana, Arquitetura e Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional, sendo a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro seu campo privilegiado de investigação. 

 Durante o trabalho de campo realizado no bairro de Brás de Pina, entre os anos 2016-

2018, foram feitas: (1) visitas guiadas e percursos comentados com os estudantes do C. E. 

Scudese; (2) entrevistas e conversas informais com moradores antigos sobre a urbanização da 

favela e percepções do bairro atualmente; (3) Representação dos estudantes sobre o bairro, 

através de textos e desenhos. O material coletado em campo serviu de substrato para o 

levantamento bibliográfico sobre os temas: etnografia de bairros, urbanização de favela, 

escola pública e memória. 

O ponto de partida deste estudo foi o C. E. Scudese. No segundo semestre de 2017, 

elaborei de forma conjunta com a direção da escola o projeto Scudese e Brás de Pina: suas 

raízes, que serviu de guia para estudar o bairro de uma maneira geral. Partindo do nível micro 

para o macro, foi possível através do presente, compreender melhor o passado. Essa 

perspectiva sociológica é um contraponto à linearidade da História. Assim, a escola e 

especialmente o projeto serviram de fio condutor para registrar memórias da urbanização da 

favela de Brás de Pina.  

Essa dissertação é constituída por três capítulos. O primeiro capítulo aborda de uma 

maneira geral a história e o contexto atual do bairro/favela de Brás Pina, a partir da literatura, 

de dados estatísticos disponibilizados pela Prefeitura do Rio de Janeiro e de conversas e visita 

guiada no bairro pelos estudantes; apresentando como através das políticas públicas a favela 

aparece na cidade, e o ponto de vista dos estudantes sobre a oposição entre favela e bairro. O 

segundo capítulo apresenta a relação entre a escola e o bairro, a execução do projeto Scudese 

e Brás de Pina: suas raízes e a percepção dos estudantes do C.E. Scudese sobre o lugar, a 

partir de textos e desenhos elaborados por eles. Por fim, no terceiro capítulo discutem-se os 

dilemas da memória, por meio da experiência da urbanização da favela, de entrevistas e 

conversas informais com moradores antigos e o depoimento da arquiteta Sueli de Azevedo, 

única integrante viva do extinto grupo Quadra. 
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CAPÍTULO 1 – Brás de Pina como é
2
 

Vivemos felizes e em harmonia, estamos ajudando uns aos 

outros sempre. Não pense que porque moramos lá [favela] não 

somos felizes (Claudio, 16 anos). 

Bairro é uma categoria de análise que está presente em diversos campos de 

conhecimento. Na literatura clássica da geografia urbana, os bairros eram estudados a partir 

de sua relação com o meio físico e a evolução da ocupação humana. No campo da sociologia, 

os estudos clássicos sobre bairro considerou além da organização física, a existência de uma 

organização moral, na medida em que a cidade tem como base os costumes e hábitos das 

pessoas que a habitam. Dessa forma, o sociólogo e jornalista norte-americano Robert Ezra 

Park (1967) aponta que a relação entre as formas de organização, física e moral, teve 

implicações no surgimento de vizinhanças, essas caracterizadas por ser a forma mais simples 

de associação presente na vida citadina. 

Com efeito disso, o que a princípio era simples expressão geográfica 

converte-se em vizinhança, isto é, uma localidade com sentimentos, 

tradições e uma história sua. Dentro dessa vizinhança, a continuidade dos 

processos históricos é de alguma forma mantida. O passado se impõe ao 

presente, e a vida de qualquer localidade se movimenta com um certo 

momento próprio, mais ou menos independente do círculo da vida e 

interesses mais amplos a seu redor (PARK, 1967, p. 29). 

Na literatura recente, a noção clássica de bairro restrito a um coeso agregado de 

unidades de vizinhança, em que as relações sociais são consistentes e um tanto fechadas, tem 

sido criticada. Na perspectiva do planejamento urbano, a ativista norte-americana Jane Jacobs 

(2014) tece uma crítica à concepção de bairro presente na teoria urbanística ortodoxa, na qual 

os bairros aparecem como uma “unidade de vizinhança constituída por cerca de 7 mil pessoas, 

que tenha tamanho suficiente para conter uma escola elementar e para manter lojas de 

conveniência e um centro comunitário” (JACOBS, 2014, p. 85). Para a autora, essa noção de 

bairro como lugares acolhedores e autossuficientes é prejudicial ao planejamento urbano. 

Dessa forma, a autora considera os bairros como prosaicos órgãos autogovernados.  

                                                           

2 O título deste capítulo faz referência ao texto Parnaíba como é de Leonardo Mata, uma bela peça literária do 

regionalismo brasileiro. Nele o autor apresenta como o rapaz que jamais havia visto a cidade faz seu relato para 

sua mãe numa carta, utilizando referências e linguagens típicas do meio rural para dar ideia de escala a partir da 

comparação com a natureza. O fundamento para esse trabalho é chamar atenção para a importância da narrativa 

como forma de expressão do cotidiano. 
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A partir da noção de bairro como órgãos autogeridos, Jacobs (2014, p.89) aponta três 

tipos de bairros que desempenham funções distintas e complementares: (1) a cidade como um 

todo – lugar onde se concentra a maior parte do dinheiro público, os órgãos políticos e 

administrativos e os aparelhos de lazer; (2) a vizinhança de rua – importante na formação de 

redes de vigilância, de confiança e de controle social e mobilização social diante de eventuais 

problemas que a resolução ultrapasse a escala da rua; (3) distritos extensos do tamanho de 

uma subcidade, formados por 100 mil habitantes ou mais, que tem como principal função a 

mediação entre as vizinhanças e a cidade como um todo. 

O geógrafo Angelo Serpa (2007) argumenta que no contexto das metrópoles 

capitalistas, esse tipo de “bairro” praticamente desapareceu. Para o autor, bairro pode ser 

compreendido como linguagem e discurso, pois “seus limites variam e são percebidos de 

modo diferenciado pelos moradores, que “constroem seus bairros” como base para estratégias 

cotidianas de ação individual e coletiva” (SERPA, 2007, p.28). 

Para o geógrafo Milton Santos (2004) a escala do lugar é constantemente atravessada 

por lógicas e processos de verticalidades e horizontalidades. As primeiras operam uma 

“racionalidade superior e do discurso pragmático dos setores hegemônicos” e as últimas 

seriam o “lugar da finalidade imposta de fora, de longe e de cima, quanto o da 

contrafinalidade, localmente gerada” (2004, p. 286).  O bairro, sendo a escala do lugar, 

permite um entendimento das questões da cidade em níveis mais aprofundados de 

complexidade. Na medida em que, tem a capacidade de sobrepor horizontalidades e 

verticalidades, o que significa estar sujeito a imposições e conflitos de e com diversas escalas 

e, a partir delas, gerar contrafinalidades que questionem tais imposições. Dessa forma, os 

bairros aparecem como lugares da cidade onde essas diferentes lógicas e escalas se 

manifestam no território, onde é possível vivenciar as relações do cotidiano, que é também 

atravessado por processos globais da produção capitalista. (REBOUÇAS;  SILVA, 2015, p.2).  

A noção de lugar aparece em Pierre Bourdieu (1997) como o ponto do espaço físico 

onde um agente ou coisa se encontra situado. Dessa forma, o autor irá considerar em sua 

análise elementos como a localização, um ponto de vista relacional, a posição do sujeito, a 

graduação em ordem. Tais elementos configuram um espaço social hierarquizado.  

Não há espaço, em uma sociedade hierarquizada, que não seja hierarquizado 

e que não exprima as hierarquias e as distâncias sociais, sob uma forma 

(mais ou menos) deformada, e sobretudo, dissimulada pelo efeito de 

http://lattes.cnpq.br/7579911852557519
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naturalização que a inscrição durável das realidades sociais no mundo 

natural acarreta (BOURDIEU, 1997, p.161).  

Para o autor, o valor das diferentes regiões do espaço social é definido pela relação 

entre a distribuição dos agentes e a distribuição de bens ou de serviços. Dessa forma, o 

sociólogo francês Pierre Bourdieu ressalta que “os lugares abandonados [...] são definidos 

fundamentalmente pela ausência, essencialmente a do Estado, e de tudo o que dele decorre: a 

polícia, a escola, as instituições de saúde, associações, etc.” (BOURDIEU, 1997, p.162). 

No Rio de Janeiro, o poder público através da Lei Complementar 111 de 2011, 

delimita a cidade em áreas de planejamento, regiões de planejamento, regiões administrativas, 

bairros, bacias hidrográficas e bacias áreas. De acordo com o Plano Diretor
3
 da cidade, os 

bairros são definidos como porções do território demarcados oficialmente por limites 

culturalmente reconhecidos pela mesma denominação, sendo unidade territorial de referência 

na coleta de dados e informações produzidas pelos órgãos do Município e nas ações de 

planejamento urbano (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2011, p. 17). 

A noção de bairro presente nesse trabalho dialoga com os autores acima, na medida 

em que Brás de Pina tem uma história de transformações e lutas urbanas, que ultrapassaram a 

esfera do lugar (JACOBS, 2014; SANTOS, 2004). É marcado pela hierarquização dos 

lugares: favela e bairro (BOURDIEU, 1997), em que os limites, bem demarcados, estão 

presentes na linguagem e no discurso dos moradores como forma de distinção. Dessa forma, 

esse capítulo tem o objetivo de apresentar Brás de Pina. Na primeira parte dessa seção, consta 

a história e a caracterização do bairro atualmente; No segundo momento, é abordado como a 

favela aparece na cidade, através das políticas públicas voltadas para esse lugar, e como a 

polaridade favela-bairro é vista pelos estudantes do C.E. Scudese; por fim, são apresentados 

os limites e referências do bairro a partir de uma visita guiada por uma ex-aluna. 

 

 

 

                                                           

3
 O Plano Diretor é um instrumento legal que propõe uma política de desenvolvimento urbano e orienta o 

processo de planejamento do município. Esta política tem por objetivo ordenar o desenvolvimento da cidade, 

garantir seu pleno funcionamento e o bem- estar de seus habitantes. 
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1.1 A caracterização de Brás Pina 

O bairro de Brás de Pina está situado na XI região administrativa
4
 na cidade do Rio de 

Janeiro. Assim, seus limites se aproximam dos bairros de Cordovil, Penha, Penha Circular, 

Parada de Lucas, Vista Alegre e Irajá. 

 
 

Figura 1- Limites do bairro de Brás de Pina. Fonte: acervo da autora (2017), a partir de Google Maps. 

De acordo com dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2010 a população de Brás de Pina totalizava 59.222 pessoas. Sendo 

27.771 do sexo masculino e 31.451 do sexo feminino. Seu IDH é 0,835, ocupando a 63º 

posição dentre os 162 bairros carioca. No que se refere aos serviços urbanos, o bairro possui 

oito escolas municipais, três escolas estaduais e uma creche. Quanto à infraestrutura, o bairro 

dispõe de serviços básicos como água, energia e esgotamento sanitário. Na economia, o setor 

do comércio é predominante, abarcando 1.312 postos de trabalho; enquanto que o setor de 

serviços abrange 1.206; a indústria de transformação possui 424 postos; e por fim, se encontra 

o setor da construção civil totalizando 97 postos de trabalho.  

A origem do bairro remonta do século XVIII, seu nome é derivado do antigo 

proprietário de terras, Brás de Pina. Suas terras debruçavam-se até as margens da Baía de 

Guanabara. Brás de Pina trabalhava no ramo de pesca de baleias e era dono do Cais dos 

Mineiros, empresa que realizava o escoamento de açúcar e óleo de baleia, usado na 

iluminação pública.  

                                                           

4
 As regiões administrativas são formadas por um ou mais bairros com finalidade administrativa.  Os limites dos 

bairros são condicionados pelos setores censitários, que por sua vez condicionam os limites das regiões 

administrativas. A XI região administrativa é composta pelos bairros da Penha, Penha Circular e Brás de Pina. 
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A modernização do bairro está atrelada a construção da Estrada de Ferro Leopoldina. 

A antiga parada de Brás de Pina foi inaugurada no século XX, em 05 de setembro de 1910. 

Nesse período, a Companhia Construtora Kosmos adquiriu parte das terras do antigo engenho, 

loteou, planejou e construiu a “Vila Guanabara”, um conjunto de glebas, com ruas arborizadas 

e casas em estilo neocolonial. O projeto e as obras foram implantados por técnicos europeus, 

pautada no ideal de cidade jardim. Assim, os quarteirões do bairro eram marcados pela 

presença dos bosques de eucaliptos e as ruas foram ornamentadas com ipês, sapucaias e 

flamboyants.  

Guilherme Guinle, presidente da Companhia Kosmos, foi o responsável por alguns 

empreendimentos no local: como a construção de um centro comercial ao lado da linha férrea 

e do antigo clube “Guanabara Tennis Clube”, atual Country Clube. Em 1929, a Companhia 

Construtora Kosmos criou a Igreja de Santa Cecília, a qual possibilitou uma assistência 

religiosa no bairro. 

1.1.1 Um bairro com favelas 

O processo de crescimento demográfico e industrial do subúrbio do Rio de Janeiro 

ocorreu em 1930 com a criação do Decreto-lei 6.000/37, que definiu pela primeira vez uma 

zona industrial na cidade. E com a inauguração da Avenida Brasil, em 1946, implicando na 

ocupação de áreas pelas favelas, atraídas pelo trabalho fabril. Contudo, 

A “invasão” da nova avenida pelas favelas não deve ser vista como um fato 

excepcional. A localização de favelas nas proximidades das áreas industriais 

já era uma regra bastante comum, sendo que, em alguns casos, como o 

Jacarezinho, era mesmo um dos fatores determinantes da localização de 

algumas indústrias, que buscavam mão-de-obra farta, barata e espacialmente 

concentrada (ABREU, 1987, p.103). 

Maurício de Almeida Abreu em seu livro A evolução urbana do Rio de Janeiro aponta 

que uma das características mais marcantes no período entre 1940-1950 foi à associação entre 

a ocupação industrial e o aparecimento de favelas. Ao analisar os dados do censo do IBGE 

realizado em 1950, ressaltou que boa parte dos moradores das favelas, localizadas no 

subúrbio, trabalhavam nas indústrias que ali existiam. Na região do subúrbio, o número de 

moradores de favela, nesse período, era de 64.590, correspondente a 38% da população total 

dos moradores desses lugares.  
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 O início da formação da favela de Brás de Pina data do ano de 1930. O terreno 

pertencia no primeiro momento à Marinha e em seguida à Companhia de Habitação Popular – 

COHAB. Segundo a arquiteta Gilda Blank (1981), integrante do extinto grupo Quadra e 

autora de dissertação de Mestrado
5 sobre o bairro em 1977, o terreno se caracterizava por ser 

pantanoso e estar situado numa região de mangue. Os primeiros habitantes eram imigrantes 

dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A ocupação da área foi em 

decorrência da localização próxima a Avenida Brasil e da existência de fatores propícios às 

condições de moradia. 

Além de possuir facilidades em serviços, equipamentos urbanos e mercado 

próximo e abundante, o local era plano, de fácil ocupação, tornando-se ela, 

assim como outras favelas do Rio, muito procurada pela população que não 

podia pagar aluguel ou mesmo comprar moradia em situação legal no resto 

da cidade (BLANK, 1981, p.96).  

A favela de Brás de Pina foi urbanizada no final da década de 1960. Antes da 

urbanização “ocupava uma área de 108.359 m², com população de 4.416 habitantes agrupados 

em 892 famílias distribuídas em 812 barracos, parte em terreno plano seco e parte em charco, 

sobre palafitas” (BLANK, 1981, p.96). Atualmente, o bairro de Brás de Pina possui seis 

favelas, e apenas uma delas se encontra em processo de urbanização. De acordo com dados da 

Prefeitura do Rio de Janeiro
6, em 2010 a população dessas seis favelas foi estimada em 

12.109 habitantes, com 3.478 domicílios. Em 2016, a única favela em processo de 

urbanização tinha 7.395 habitantes e 2.056 domicílios.  

 

                                                           

5
 Para informações mais detalhadas consular: BLANK, Gilda. Experiência em Urbanização de Favela Carioca 

– Brás de Pina. Dissertação de Mestrado apresentada no Curso de Planejamento Urbano e Local. Rio de Janeiro, 

COPPE/UFRJ, 1977. 
6
 Esses dados estão disponíveis no site: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_cidade.htm. Todavia, 

não constam informações sobre os nomes dessas favelas. 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_cidade.htm
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Figura 2 - Favela de Brás de Pina antes da urbanização. Fonte(s): SANTOS, C. N. F. Movimentos urbanos no 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

1.2 A favela na cidade 

A cidade do Rio de Janeiro se configura pela dualidade dos lugares que a compõe: 

bairros e favelas. Sobre essa divisão da cidade carioca a arquiteta e urbanista Luciana Corrêa 

do Lago e o arquiteto e urbanista Luiz Cesar Ribeiro, no artigo A oposição favela-bairro no 

espaço social do Rio de Janeiro, apontam que a proximidade física das favelas com os bairros 

de classe média alta implicou num forte contraste social que expressa à existência de duas 

cidades que se opõem pela presença/ausência de urbanização, serviços e equipamentos 

urbanos.  

Os autores analisaram o censo demográfico e a Contagem da População, realizado 

pelo IBGE em 1996, com o objetivo de compreender as diferenças sociodemográficas que 

distanciam e aproximam bairros e favelas. Nesse contexto, tal dualidade evidenciou profundas 

desigualdades que marcam a sociedade brasileira, na medida em que a favela “concentra os 

segmentos sociais que apresentam maiores desvantagens no acesso as oportunidades: os mais 

jovens, os não-brancos, e os de baixa escolaridade” (LAGO; RIBEIRO, 2001, p.152). Dessa 

forma, a segregação urbana no Rio de Janeiro é marcada pela proximidade espacial e pela 

distância social entre esses lugares. 

De acordo com os sociólogos Jean-Claude Chamboredon e Medeleine Lemaire (1970) 

na discussão presente no artigo intitulado Proximidade espacial e distância social. Os 

grandes conjuntos e sua população, a literatura sociológica apontava que a aproximação 

espacial das classes sociais garantiria uma aproximação social entre os moradores dos grandes 

conjuntos habitacionais. Todavia, os autores ressaltam que as relações de grupos distintos são 

marcadas pela oposição entre a moral pequeno burguesa e a condição popular. Nesse sentido, 

o estilo de vida da classe popular se contradiz com o julgamento moral da classe pequeno 

burguesa, sobretudo nos aspectos do comportamento econômico, à fertilidade e aos métodos 

de educação. Assim, 

Entre os indivíduos de classe média, as categorias morais proliferam. [...] 

Esses julgamentos expressam muitas vezes a percepção que as classes 

médias têm das classes populares, caracterizadas pela irresponsabilidade 

econômica, a falta de previsão e controle e, em termos de comportamentos 

culturais, a falta de discernimento e de gosto (CHAMBOREDON; 

LEMAIRE, 2015, p.143). 
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 Diante disso, a distância social é acentuada, na medida em que existem condições 

objetivas que podem aproximar a convivência entre as diferentes classes. No caso da cidade 

do Rio de Janeiro, a proximidade espacial entre bairros e favelas implicaria nesse 

distanciamento de classe, pois “a aproximação no espaço aumenta o risco de confusão com 

categorias sociais que apresentam uma imagem de repulsão da condição popular” 

(CHAMBOREDON; LEMAIRE, 2015, p.144). 

 Nesse contexto, o sociólogo Marcelo Burgos argumenta que a favela expressa um 

ideal de cidade excludente, em que “articula aspectos da planta da cidade ao modo pelo qual 

se imagina a cidade; de uma cidade que deixa de fora um amplo segmento da população 

urbana, boa parte dela oriunda de famílias de escravos” (BURGOS, 2012, p.374).  

Atualmente, a composição da população das favelas na cidade do Rio de Janeiro, é 

marcada pela diversidade racial e regional. Esse fato está atrelado aos ciclos migratórios que 

acorreram nas décadas de 1940 e 1970, em que parte da população do nordeste, e do interior 

de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, migraram para a capital do estado. Apesar 

das transformações econômicas e sociais que ocorrem ao longo do século XX nas cidades 

brasileiras, Burgos (2012) aponta que a forma favela resiste, na medida em que se impõe 

como uma forma de luta pela cidade. A luta pelo direito à cidade implica em adotar atitudes 

ao mesmo tempo reformistas e revolucionárias, no sentido exposto por Lefebvre, pois, 

Das questões da propriedade da terra aos problemas da segregação, cada 

projeto de reforma urbana põe em questão as estruturas, as da sociedade 

existente e as das relações imediatas (individuais) e cotidianas, mas também 

as que se pretende impor, através da via coatora e institucional, àquilo que 

resta da realidade urbana. Em si mesma reformista, a estratégia de reforma 

urbana se torna “necessariamente” revolucionária, não pela força das coisas, 

mas contra as coisas estabelecidas (LEFEBVRE, 2008, p. 113).  

Dessa forma, a participação popular na esfera do planejamento urbano está atrelada à 

realização do direito à cidade, pautado no objetivo de subverter as práticas do Estado que (re) 

produzem desigualdades socioespaciais e injustiça social. Seguindo essa linha de análise, o 

antropólogo Michel Agier (2015) formulou o conceito de fazer-cidade, que se refere ao 

movimento permanente das transformações urbanas no tempo e no espaço. Assim, cidade é 

compreendida como um movimento. Para estudar a cidade em sua pluralidade, o autor propõe 

uma etnografia das “margens”, entendida: 
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Não a margem como fato social, geográfico ou cultural, mas margem como 

posição epistemológica e política: apreender o limite do que existe – e que 

existe sob a aparência oficial e afirmada do realizado, do estabelecido, do 

ordenado, central e dominante – permite entender a dialética do vazio e do 

cheio e descrever o que, a partir de quase nada ou de um estado 

aparentemente caótico faz cidade (AGIER, p. 2015, 487). 

Na cidade do Rio de Janeiro, as políticas urbanas voltadas para as favelas têm 

alternado, ao longo dos anos, entre políticas de remoção ou urbanização, conforme os 

interesses políticos e econômicos dos atores envolvidos. A tabela abaixo resume as principais 

políticas públicas voltadas para as favelas cariocas entre os anos 1941-1996. 

Programa Objetivo 

 

Ano Esfera 

 

Gestão 

 

Agente 

Financiador 

Parques Proletários Remoção/ 

Construção de 

habitações 

voltadas para a 

população de 

baixa renda. 

1941-

1943 

Federal Governo 

Vargas 

(1937-1945) 

Estado 

Fundação Leão XIII Serviços sociais 

básicos: água, 

esgoto, luz e 

redes viárias. 

1946 Municipal em 

parceria com a 

Arquidiocese do RJ 

Hildebrando 

de Araújo 

Goes (1946- 

1947) 

Estado/Igreja 

Católica 

Cruzada São 

Sebastião 

Urbanização e 

pedagogia cristã. 

1955 Igreja Católica D. Helder 

Câmara e 

Café Filho 

(1954-1955) 

Igreja 

Serviço Especial de 

Recuperação das 

Favelas e 

Habitações Anti-

higiênicas (SEFHA) 

 

Urbanização 

1956 Municipal/Estadual Negrão de 

Lima (1956-

1957) 

Estado 

Companhia de 

Habitação Popular 

do Estado da 

Guanabara 

(COHAB - GB) 

Política 

habitacional 

baseada na 

construção de 

unidades para 

famílias de 

baixa renda. 

1962-

1975 

Estadual Carlos 

Lacerda 

(1960-1965) 

Estados 

Unidos 

(Usaid
7
)/ 

Banco 

Nacional de 

Habitação 

(BNH). 

Companhia de 

Desenvolvimento 

de Comunidade 

(CODESCO) 

Regularização 

fundiária; 

Habitação; 

Participação; 

Infraestrutura 

urbana. 

1968 Estadual Francisco 

Negrão de 

Lima (1965-

1971) 

Estado 

Coordenação da Política única de 1968 Federal Costa e Silva Federal 

                                                           

7
 De acordo com Valladares (1978) o acordo assinado entre o Estado da Guanabara e a United States Agency for 

International Development (USAID) destinava uma verba de três milhões de dólares para investimentos em 

urbanização de favelas e construções de habitações de baixo custo. 
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Habitação de 

Interesse Social da 

Área Metropolitana 

do Grande Rio 

(Chisam) 

erradicação de 

favela dos 

estados da 

Guanabara e 

Rio. 

(1967-1969) 

Programa de 

Erradicação da Sub-

habitação 

(Promorar) 

Erradicação/ 

Urbanização 

1975 Federal Ernesto 

Geisel (1974-

1979) 

Federal 

Programa de 

Favelas da Cedae 

(Proface) 

Sistemas de 

água e de esgoto 

1983-

1985 

Estado Leonel 

Brizola 

(1983-1987) 

Estado 

Programa de 

iluminação pública 

Energia elétrica 1985 Estado Leonel 

Brizola 

(1983-1987) 

Estado 

Cada Família um 

Lote 

Regularização 

da propriedade 

em áreas 

faveladas 

 

1985 

Estado Leonel 

Brizola 

(1983-1987) 

Estado 

Política de Direitos 

Humanos 

Definir uma 

nova conduta 

para os policiais 

civil e militar 

diante dos 

excluídos. 

   

1985 

 

 

Estado Leonel 

Brizola 

(1983-1987) 

Estado 

Projeto Mutirão Urbanização 1981 Prefeitura Israel Klabin 

(1979-1980) 

Estado/ 

Unicef 

Favela- Bairro Integrar a favela 

a cidade formal. 

1994-

2010 

Prefeitura César Maia 

(1993-1997/ 

2001-2009) 

Municipal 

Tabela 1 - Principais políticas públicas voltadas para as favelas do Rio de Janeiro (1941-1996). Referência 

(BURGOS, 1998). 

A tabela acima evidencia que nos períodos de regime autoritário no Brasil (Governo 

Vargas [1937-1945] e Ditadura civil-militar [1964-1985]) as políticas de remoção de favela 

foram predominantes, sendo essas financiadas, em sua maioria, pelo governo Federal. Esse 

cenário foi modificado com o processo de reabertura democrática, pautada numa agenda de 

lutas por direitos de cidadania (civis, políticos e sociais), na qual o discurso era de integrar a 

favela à cidade formal. Dentre as políticas de urbanização do período democrático brasileiro 

estão os programas: da Fundação Leão XIII, Cruzada São Sebastião, CODESCO, o conjunto 

de políticas do governo de Leonel Brizola (1983-1987), o Projeto Mutirão e o Favela bairro. 

Atualmente as políticas para as cidades são pensadas como um negócio. Autores como 

David Harvey (2005), Carvalho e Corso (2014) e Raquel Rolnik (2015) abordam essa questão 

em seus trabalhos apontando como a cidade, através da governança urbana, deixa de ser 

pensada e gerida de forma administrativa e passa a ser governada sob a ótica de um 

empreendedorismo urbano, ou seja, como um negócio.  
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David Harvey (2005), geógrafo britânico, em sua obra A produção capitalista do 

espaço, irá discutir a questão urbana a partir da relação entre o papel da urbanização na 

mudança social imbricado nas relações sociais capitalistas e da acumulação capitalista. 

Segundo o autor: 

A condição capitalista é tão universal, que a capacidade, que a concepção do 

urbano e da “cidade” também se torna instável, não por causa de alguma 

definição conceitual deficiente, mas exatamente porque o próprio conceito 

tem de refletir as relações mutáveis entre forma e processo, entre atividade e 

coisa, entre sujeitos e objetos. Assim, quando falamos da transição do 

administrativo urbano para o empreendedorismo urbano nessas duas últimas 

décadas, temos de reconhecer os efeitos de tal mudança através dos impactos 

sobre as instituições urbanas, assim como sobre os ambientes urbanos 

construídos (HARVEY, 2005, p. 170-171). 

Nesse sentido, o espaço urbano, as ruas, avenidas, praças, shoppings centers, 

habitação, áreas de lazer, construções, o concreto levantado na cidade segue uma lógica de 

mercado, de acumulação do capital imobiliário e do capital financeiro, para construir e viver a 

cidade existente em diversas partes do mundo, hoje.  

As grandes cidades no Brasil não escapam desse processo. A socióloga Inaiá Moreira 

de Carvalho e o arquiteto e geógrafo, Gilberto Corso Pereira (2014) no artigo Salvador como 

um negócio, apontam que dentre um conjunto de mudanças decorrentes desse processo, uma 

delas é o “abandono, por parte do Estado, de boa parte de suas funções tradicionais de 

planejamento e gestão urbana e metropolitana, que vêm se transferindo para atores privados e 

levando uma afirmação crescente da lógica do capital imobiliário na produção e reprodução 

dessas cidades.” (Carvalho, Corso, 2014, p.48-49). Dessa forma, os autores ressaltam que, 

A produção do espaço urbano envolve um conflito entre o seu valor de uso e 

o seu valor de troca, o que opõe, de um lado, os moradores da cidade, 

interessados sobretudo na defesa da sua qualidade de vida, e, de outro, uma 

coalização de interesses econômicos comandada pelo capital imobiliário, que 

busca um maior retorno financeiro e uma ampliação de seus lucros, com a 

transformação da cidade em uma espécie de “máquina de crescimento 

(CARVALHO; CORSO, 2014, p.50).  

Nesse contexto, Raquel Rolnik, arquiteta e urbanista, em seu livro Guerra dos lugares 

recupera o conceito de financeirização de Manuel Aalbers. A financeirização é definida como 

“o domínio crescente de atores, mercados, práticas, narrativas [e subjetividades] financeiras 

em várias escalas, o que resulta na transformação estrutural das economias, empresas 

(inclusive instituições financeiras), Estados e grupos familiares” (ROLNIK, p.27, 2015). A 

autora ressalta que no Brasil, a introdução do ideário e práticas do empreendedorismo urbano 
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ocorreu a partir do ano de 1990. Nesse contexto, se privilegia o argumento da eficiência dos 

empreendedores privados, que se tornaram uma das pedras de toque da economia política 

hegemônica do período. Dessa forma, a linguagem dos direitos sociais e da cidadania foi 

sendo substituída pela linguagem da inclusão pelo consumo. 

Assim, Rolnik (2015) aponta três problemas que emergiram nas cidades brasileiras nas 

últimas décadas: (1) a (i) mobilidade, marcada pela política de suporte de circulação de 

automóveis privados e da manutenção de um sistema de transporte coletivo por ônibus de 

baixa qualidade; (2) a violência, decorrente do tráfico de drogas, implicando na segregação 

espacial e segregação social das cidades e; (3) a habitação, que tem como padrão histórico a 

autoconstrução, evidenciando a falta de planejamento, por parte dos governantes, para a 

moradia digna. A tabela abaixo apresenta as principais políticas públicas para as favelas 

cariocas nos anos 2000. 

Programa Objetivo 

 

Ano Esfera 

 

Gestão 

 

Agente 

Financiador 

Programa de 

Aceleração ao 

Crescimento 

(PAC) 

Urbanização 2008 Federal/Estadual 

e Municipal 

Luís Inácio 

Lula da 

Silva 

(2003-

2011)  

Estado 

Unidades de 

Polícia 

Pacificadora 

(UPP) 

Retomada permanente dos 

territórios dominados pelo 

tráfico. 

2008 Estadual Sérgio 

Cabral 

Filho 

(2007-

2014) 

Estado 

Remoção em 

contexto de 

megaeventos 

Remoção para construção 

de infraestrutura e 

equipamentos para a Copa 

do mundo (2014) e as 

Olimpíadas (2016) 

2009 Estadual Sérgio 

Cabral 

Filho 

(2007-

2014) 

Estado 

Construção de 

muros e 

Barreiras 

Sonoras 

Conter o crescimento 

desordenado nas áreas de 

proteção ambiental/ 

Redução do barulho e 

incomodo aos moradores 

residentes próximos as vias 

expressas 

2009 Estadual Sérgio 

Cabral 

Filho 

(2007-

2014) 

Estado 

Morar Carioca Urbanização 2010 Municipal Eduardo 

Paes 

(2009- 

2017) 

Estado 

Favela-Bairro Urbanização 2017 Municipal Marcelo 

Crivella 

(2017 -) 

Municipal 

Tabela 2 - Principais políticas públicas voltadas para as favelas do Rio de Janeiro atualmente. Fonte: acervo da 

autora (2018). 
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 A tabela acima demonstra como as políticas públicas atuais estão orientadas pela 

lógica do empreendedorismo urbano, na medida em que se privilegia o lucro das empresas 

privadas, em detrimento dos direitos básicos de cidadania. É o caso das obras de infraestrutura 

urbana para os eventos olímpicos que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 2015, marcado 

pelas remoções das populações na região da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, reforçando 

assim a segregação socioespacial presente na cidade.  

1.2.1 Favela e bairro na visão dos estudantes do C.E. Scudese 

 Muitos estudantes do C.E. Scudese residem em favelas e bairros vizinhos de Brás de 

Pina, além de morarem no próprio bairro em que estudam. Circulam, transitam por esses dois 

lugares: bairros e favelas. Durante uma aula sobre segregação socioespacial na cidade do Rio 

de Janeiro, os estudantes do 1º ano do ensino médio, com idade entre 14 e 16 anos, fizeram 

uma atividade em que escreveram sua opinião sobre o que é favela e bairro. 

 Alguns textos apresentaram um recorte de classe social da população que mora nesses 

lugares: 

Bairros são conjuntos de moradias de classe média/alta em nossa sociedade. 

Enquanto que favela é uma comunidade pobre e carente. Lugar onde 

geralmente pessoas de baixa renda residem. A favela é como se fosse um 

bairro só que feito de pessoas mais pobres. 

Do ponto de vista da infraestrutura urbana as favelas aparecem como lugares marcados 

pela desorganização: 

A favela é mais desorganizada e tem becos e vielas. É um lugar que não tem 

rede de esgotos e as casas (chamadas barracos) são feitas em cima de outras 

casas, sem os requisitos básicos para uma obra. 

As pessoas que moram nas favelas não tem uma boa condição, constroem 

casas com material improvisado. Não há muito espaço nas ruas, os becos são 

apertados, existem muitas escadas. Não tem saneamento básico e os 

moradores não pagam água e nem luz. 

A favela geralmente está localizada em lugares altos, as casas são pequenas, 

com pouca estrutura, uma colada na outra, as ruas tem pouco espaço, 

principalmente para a passagem de carro, etc. 

Nome que deram a uma parte de um bairro mais carente. 

Em oposição aos bairros, vistos como lugares organizados: 
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É um lugar sem muita bagunça, onde as ruas são mais limpas e asfaltadas, as 

casas têm boas estruturas, pequenos prédios e apartamentos. Um lugar mais 

privilegiado pelo governo, porque os moradores mantêm as contas em dia e 

tem maior estabilidade financeira.  

Existe urbanização, as ruas possuem nomes, moradias, comércio e gente rica 

querendo humilhar gente pobre. 

Na favela Cinco Bocas, local da urbanização de Brás de Pina, as ruas não são 

conhecidas por nomes, mas por números. Tal característica reforça a distinção e o estigma do 

lugar com o resto do bairro. De acordo com a antropóloga Letícia de Luna Freire, 

a palavra “favela” vem adquirindo historicamente um caráter pejorativo e 

depreciativo, uma vez que em torno desses espaços se construiu no 

imaginário social uma série de mitos ligados à pobreza, violência e 

criminalidade (Perlman, 1977; Valladares, 1978) que se refletiam nas ações 

do poder público neles empreendidas e na consequente estigmatização de 

seus habitantes como pobres, violentos e marginais em potencial (FREIRE, 

2005, p. 125). 

No que se refere à segurança pública argumentaram que: 

A segurança nos bairros é muito diferente da favela, porque nos bairros 

existem policiais nas ruas e não tem narcotráfico, nem bandidos. A 

população tem mais segurança e privilégios. 

A favela seria uma área perigosa dentro de um bairro. Onde tem muitas 

pessoas de bem, mas os bandidos comandam o lugar. Tem tráfico de drogas, 

tiroteio, onde se anda e não nos sentimos seguros. 

Lugar onde convivem bandidos, trabalhadores, onde tem “biqueira” (onde 

acontece a venda de drogas e os bailes de favela). 

É como um bairro, porém com algumas características diferentes, com 

pessoas muito pobres, e por ter bandidos, quem não vive em favela, tem uma 

visão distorcida sobre a mesma. 

A favela não apareceu nos relatos dos estudantes apenas pela perspectiva da presença 

do tráfico de drogas e da desorganização espacial. Elementos da sociabilidade também foram 

ressaltados. Favela aparece como um lugar “onde as pessoas são mais humildes, não tem 

playboy, favela é só paz, um lugar de paz, alegria para as crianças”. Nesse contexto, Freire 

(2005) aponta as categorias “favela” e “bairro” como relacionais, se modificando de acordo 

com a situação que ocorre entre indivíduos e entre os indivíduos e grupos numa determinada 

relação social. E nesse meandro de visões positivas/negativas sobre a favela, a autora aborda a 

outra categoria – comunidade, que surge nos discursos como uma forma de desvincular o 

estigma desses territórios.  
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A discussão sobre o que é favela e bairro presente nos escritos dos estudantes 

evidencia que esses lugares são diferenciados a partir da presença e/ou ausência de serviços e 

equipamentos urbanos e do tráfico de drogas.  A descrição sobre o aspecto físico de uma 

favela pelos estudantes conflui com o argumento do poder público, que define esse lugar 

como: 

uma área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação 

clandestina e de baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e 

de serviços públicos, vias estreitas e alinhamento irregular, ausência 

de parcelamento formal e vínculos de propriedade e construções não 

licenciadas, em desacordo com os padrões legais vigentes 

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2011, p. 92). 

Na visão dos estudantes os bairros são mais privilegiados pelo governo, na medida em 

que possui mais infraestrutura urbana que as favelas. Nesse contexto, o tratamento 

diferenciado do Estado para as distintas áreas da cidade tem reforçado a segregação 

socioespacial e a exclusão social. Apesar dessas distinções favela é cidade. Em contexto de 

desigualdades socioespaciais, a favela pertence ao lugar do precário. Todavia, “os atores da 

margem, citadinos sem cidades ocupam um lugar à parte, precário, mas exemplar nos 

movimentos que fazem a cidade” (AGIER, 2015, p. 491). Nesse sentido, a luta pela 

urbanização das favelas se configura como um movimento contínuo de fazer-cidade. O caso 

da urbanização da favela de Brás de Pina é um exemplo de fazer-cidade, na medida em que os 

moradores lutaram pela permanência e urbanização da favela diante da política de remoção, 

então vigente no governo Lacerda. Esse processo será descrito com mais detalhes no capítulo 

três desse trabalho. 

1.3 Percursos comentados e visitas guiadas 

 O urbanista Kevin Lynch (1980) em seu livro A imagem da cidade, no qual aborda a 

maneira como as pessoas percebem a cidade e como classificam as partes que a constituem, 

aponta que os caminhos foram considerados pela maioria dos entrevistados, um dos principais 

elementos que organizam a percepção espacial. Os caminhos “são canais ao longo dos quais o 

observador costumeiramente, ocasionalmente, ou potencialmente se move. Podem ser ruas, 

calçadas, linhas de trânsito, canais, estradas-de-ferro” (LYNCH, 1980, p. 47). 

 Conforme Michel de Certeau (1994), historiador francês, em seu livro A invenção do 

cotidiano, dos processos de caminhar podem emergir mapas urbanos, em que é possível 
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transcrever traços que são densos ou leves e, as trajetórias, as quais podem seguir um caminho 

e não outro. Para o autor, 

Caminhar é ter falta de lugar. É o processo indefinido de estar ausente e à 

procura de um próprio. A errância, multiplicada e reunida pela cidade, faz 

dela uma imensa experiência social da privação de lugar – uma experiência, 

é verdade, esfarelada em deportações inumeráveis e ínfimas (deslocamentos 

e caminhadas), compensadas pelas relações e os cruzamentos desses êxodos 

que se entrelaçam, criando um tecido urbano, e posta sob o signo de que 

deveria ser, enfim, o lugar, mas é apenas um nome, a cidade (CERTEAU, 

1994, p.183).  

Segundo Certeau (1994), os lugares são histórias fragmentarias e isoladas em si. Nesse 

sentido, “as relíquias verbais de que se compõe o relato [dos lugares], ligadas a histórias 

perdidas e gestos opacos, são justapostas numa colagem em que suas relações são pensadas e 

formam, por esse fato, um conjunto simbólico” (CERTEAU, 1994, p.188). 

Limites e referências 

Para Lynch (1980), Os bairros exercem um papel importante na legibilidade
8
 da 

cidade, não apenas no que se refere à orientação, mas também como partes importantes da 

vivencia na cidade, podendo apresentar diferentes tipos de limites. Alguns limites são precisos 

e bem definidos. Enquanto outros são mais suaves e indefinidos. Do mesmo modo, alguns 

podem ser “introvertidos” ou “extrovertidos”. Para o autor, alguns limites podem acarretar na 

segregação das cidades, na medida em que limites numerosos e que atuam mais como 

barreiras do que como elementos de ligação acabam separando excessivamente as partes da 

cidade, e prejudicando uma visão do todo. 

Em conversa com alguns estudantes, todos tiveram dificuldades em dizer em que rua 

começa e termina o bairro. Um dos motivos foi o tamanho – “Até que aqui é grandinho, 

professora”. Outro motivo foi sua proximidade com o bairro da Penha – “Para mim é difícil 

saber onde é Penha e onde é Brás de Pina, mas acho que o bairro começa na Avenida Lobo 

Junior”. Dentre as referências mais citadas estão o castelinho ou casarão, que está à venda a 

muitos anos, sendo conhecido por suas histórias de terror. A igreja de Santa Cecília, que 

segundo uma estudante é a igreja católica mais conhecida de Brás de Pina. A estação de trem, 

                                                           

8 O conceito de legibilidade refere se a “facilidade com que cada uma das partes [da cidade] pode ser 

reconhecida e organizada em um padrão coerente” (LYNCH, 1980, p.2). 
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a qual tem o nome do Barão de Brás de Pina. O prédio do antigo cinema, que hoje funciona a 

igreja Universal. E a Praça do Country, onde muitos estudantes passam o tempo. 

Sobre os limites da favela de Brás de Pina, Larissa Guimarães da Silva (2015) 

argumenta que geralmente, as favelas não possuem parâmetros regulares de uso e ocupação 

do solo e malha viária conectada à cidade formal de forma adequada, sendo caracterizadas 

como áreas de exceção aos bairros. Contudo, a autora ressalta que: 

As melhorias promovidas no espaço público, e também nos espaços privados 

da comunidade favelada, contribuem para que haja a percepção de que os 

limites entre favela e cidade oficial estejam mesclados. Além da malha 

urbana – estruturada em quadras regulares – e das redes de infraestrutura 

básica da favela de Brás de Pina – interligadas com as do bairro – as 

características do padrão construtivo das moradias da favela são semelhantes 

às existentes nos imóveis do entorno imediato (SILVA, 2015, p.101).  

Abaixo um mapa da favela de Brás de Pina, elaborado por uma estudante que reside 

no lugar: 

9 

Figura 3- Mapa da favela de Brás de Pina elaborado por uma estudante. 

 

 

                                                           

9
 O nome Cinco Bocas faz referência às cinco entradas de acesso à favela. Trata-se de uma denominação 

corrente na localidade e também na mídia, porém não aparece em mapas ou registros oficiais. 
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Um passeio por Brás de Pina: percurso comentado com Jéssica 

De acordo com sociólogo francês Jean-Paul Thibaud (2002), os percursos comentados/ 

visitas guiadas possibilitam entender de que maneira o espaço público é vivido, apreendido e 

sentido pelos transeuntes. Seu princípio parte da capacidade das pessoas em realizar sua 

própria experiência. Dessa forma, caminhar com um transeunte implica compreender como 

este descreve seu caminho, quais são suas percepções e sensações sobre determinado espaço. 

O ponto de partida desta pesquisa foi o livro Movimentos Sociais Urbanos, escrito 

pelo arquiteto e urbanista Carlos Nelson Ferreira dos Santos em 1981. Neste livro a autor 

descreve e analisa o processo de urbanização da favela de Brás de Pina. Contudo, a única 

referência do local escrita no livro é a Rua Ourique e o Mercado São Sebastião. Foi através do 

percurso comentado por Jéssica, minha aluna, que conseguimos encontrar o lugar exato em 

que ocorreu a urbanização.  

Percorrendo as ruas de Brás de Pina, encontrarmos Jéssica por volta das 11h30. 

Iniciamos o percurso comentado, no bairro em que ela vive há 17 anos. O percurso teve início 

na Rua Tailândia, referida por ela como rua das árvores. De fato, é uma das ruas mais 

arborizadas dentre as que caminhamos. A rua transversal é onde ela reside numa casa de vila, 

em que habitam outros membros de sua família. No meu imaginário, as casas do bairro eram 

grandes, com varanda e quintal, algumas com garagens. Todavia, a entrada principal da casa, 

dava acesso a outras casas no mesmo terreno.  

Estávamos indo em direção à feira livre que acontece aos sábados pela manhã. No 

caminho, Jéssica nos mostrou as casas de vila, que foram construídas para os trabalhadores do 

Cortume Carioca, antiga fábrica de couro. Segunda ela, o motivo pelo qual havia um conjunto 

de casas iguais, uma ao lado da outra, era porque o dono gostou da primeira casa que 

construiu e resolveu construir outras iguais. Foi nesse momento que expliquei rapidamente a 

história das vilas operárias, as quais eram concebidas para abrigar os trabalhadores que 

moravam próximos da zona industrial da cidade.  

Caminhamos pela Rua da feira livre, que estava acontecendo no dia. No final da rua da 

feira, chegamos à Avenida Antenor Navarro. Naquele local já era possível visualizar a linha 

do trem, um dos limites que divide o bairro. Caminhamos pela Rua Coirana, na qual Jéssica 

brincava de bicicleta na infância. Nesta rua existem grandes casas e quase todas possuem na 
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entrada imagens de Santa Católica. Tal fato deve estar atrelado à proximidade da rua com a 

Paróquia Santa Cecília.  

Descemos a escada que dá acesso a Paróquia e chegamos ao final de uma rua, em que 

fica o famoso Castelinho de Brás de Pina. Existem várias histórias sobre a antiga casa 

abandonada. A avó de Jéssica contava para ela, que naquele lugar moravam pessoas da 

realeza. E numa determinada noite, em que ocorria um baile, houve um incêndio no local em 

que todas as pessoas acabaram morrendo. Suas almas continuariam morando no velho castelo 

e assombrando os transeuntes que por ali passam.  

De volta à Rua da feira, aproveitamos para comer um pastel. Jéssica me mostrou uma 

barraca escondida que vendia acarajé. Confessou nunca ter experimentado. Provavelmente, 

me mostrou a barraca por eu ser natural de Salvador/Bahia. Comemos um pastel de carne, 

bebemos refrigerante e, voltamos para o nosso percurso. Nesse momento, ela disse que queria 

voltar para casa, pois sua mãe deveria estar preocupada. Passamos por mais duas praças. 

Subimos e descemos pequenas ladeiras e chegamos à Rua em que ela mora. Conhecemos sua 

mãe, que estava bastante preocupada com a falta de notícias da filha, bebemos água, 

conversamos um pouco e seguimos viagem.  

Muitos assaltos ocorrem no bairro. As ruas com pouca circulação de pessoas diminui a 

sensação de segurança. Dias antes dessa visita, um garoto, com idade próxima a de Jéssica, 

havia desaparecido no bairro. Por isso a mãe dela estava preocupada. Tivemos dificuldades 

em encontrar com Jéssica, porque ela havia saído de casa sem celular, com medo de ser 

assaltada. 

O percurso comentado por Jéssica já havia terminado, mas queríamos descobrir o local 

em que houve a urbanização. Sabíamos que era na Rua Taborari. Antes de chegar passamos 

por uma antiga clínica que havia fechado em 2014. Caminhando pelo lado direito da Taborari, 

que não conhecíamos, Jéssica nos mostrou o salão de beleza que pertence aos imigrantes 

congoleses. Chegando ao final visualizei uma placa na entrada de uma casa que tinha algumas 

informações: numeração da rua, da quadra e do lote. Havia outra casa com a mesma placa e 

referências, percebemos que a sacada era igual, a disposição da porta e da janela na entrada. 

Imaginamos que eram essas as casas da urbanização. Tivemos certeza ao entrar na favela 

Cinco Bocas, pois todas as casas tinham essas referências. 
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Ao entrarmos, havia dois senhores, irmãos, consertando um carro velho. 

Apresentamos-nos e eles confirmaram que ali foi o local da urbanização. Eles residem lá 

desde os anos 1950 e acompanharam todo o processo da urbanização. Foi assim que 

descobrimos o lugar exato; a associação de moradores que ficou no lugar da sede da 

CODESCO; que o padre da época se chamava Artola fazia parte da Paróquia Santa Edwiges, 

nome atual da associação de moradores. Anotamos o contato de um deles, para uma futura 

entrevista e fomos até a associação, mas estava fechada. Saímos da Cinco Bocas, e chegamos 

à Rua Ourique, nos despedimos de Jéssica e voltamos para o Centro do Rio por volta das 

15h30. 

Essa metodologia é interessante para pensar como os lugares e as coisas são marcadas 

por histórias e significados que irão diferir a partir da experiência de cada sujeito que circula 

pelas ruas da cidade. Em minhas primeiras caminhadas por Brás de Pina, encontrei algumas 

dificuldades de me situar, principalmente porque o nome da maioria das ruas é de origem 

indígena, por exemplo, Ourique, Taborari, Arapogi, Anhangá, Guaporé, Iguaperiba, entre 

outras.  

Ao passar pelo antigo casarão, fiquei curiosa em saber qual a história daquele lugar, 

mas a princípio ali significava apenas uma construção antiga e abandonada.  Nesse contexto, 

Mello e Vogel ressaltam a importância do que denominaram de geografia fantástica,  

Forma peculiar do exercício da memória que tomava como objeto a própria 

materialidade dos espaços urbanos, restabelecendo continuidades e evocando 

lugares lá onde, para nós, não existia nada além de pistas de asfalto, montes 

de escombros e terrenos baldios (MELLO; VOGEL, 1984, p.47). 

Tal exercício possibilita, através dos sistemas construídos, reconstruir a história e 

compreender as identidades culturais dos lugares. Histórias sobrenaturais que ocorrem no 

castelinho, relatadas pelos estudantes, mudaram a minha percepção do antigo casarão, que 

outrora representava apenas uma casa antiga e abandonada. O momento mais surpreendente 

da caminhada foi descobrir que a favela urbanizada no final da década de 1960, continua 

sendo uma favela, tanto para os moradores de lá, quanto do bairro. 
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CAPÍTULO 2 - A escola e o bairro 

 

Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, 

salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, 

sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, 

se conhece, se estima (Paulo Freire). 

Comecei a trabalhar como professora de sociologia no Colégio Estadual Professora 

Sonia Regina Scudese Dessimoni Pinto no ano de 2016, mesmo ano em que iniciei a presente 

pesquisa. Situado na Rua Taborari, número 384, o Colégio Scudese, como é denominado pela 

comunidade escolar, fica na mesma rua em que ocorreu parte da urbanização da favela de 

Brás de Pina, no final do ano de 1960.  Ao longo desses dois anos pude vivenciar uma dupla 

experiência: de professora e pesquisadora. Com a rotina da profissão, passei a exercitar o 

estranhamento do lugar, que acabou se tornando familiar, outrora estranho ao meu olhar então 

atento e curioso. Tal experiência propiciou a observação de diversas situações e relações 

sociais que perpassam o cotidiano de uma escola estadual – rede de solidariedade, conflitos, 

aprendizagem.  

2.1 O cotidiano de uma escola estadual 

 

Greve estadual da educação  

Em dois de março de 2016, duas semanas após o início do ano letivo, a categoria da 

educação estadual deflagrou greve no Estado do Rio de Janeiro. A greve da educação durou 

quatro meses, sendo fortalecida pelo movimento de ocupação estudantil nas escolas estaduais 

do Estado do Rio de Janeiro.  

O pós-greve, período de retorno das atividades nos colégios, foi marcado pela 

mudança na relação entre as equipes: professor-direção; professor-alunos. No primeiro caso, a 

mudança na relação ocorreu no processo de negociação, na medida em que o professor 

grevista muitas vezes não conseguia que suas demandas fossem aceitas pela direção escolar. 

Um exemplo seria uma solicitação negada ao docente para trocar o dia de trabalho. No início 

do ano letivo solicitei uma mudança no horário de trabalho, pois havia passado no mestrado e 

algumas disciplinas coincidiam com meus dias de trabalho. A autorização para a mudança 

veio seguida de: “parabéns, é bom para a Escola que os professores estejam se 

especializando!”. Contudo, a greve durou o mesmo tempo que o primeiro semestre do 
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mestrado e quando retornei solicitei novamente uma mudança de horário, pois o horário 

anterior era muito ruim, já que trabalhava em duas escolas, e o deslocamento de uma escola 

para outra não era rápido. Apesar das dificuldades a solicitação foi negada pela direção.  

No segundo caso, a relação professor-aluno foi abalada no quesito autoridade, o 

professor grevista perde um pouco de autoridade e respeito dos alunos, pois tem que ser mais 

flexível, menos exigente no processo de ensino-aprendizagem. Durante uma aula fui 

censurada algumas vezes, pelos alunos, por causa da quantidade de avaliações que aplicava, 

porque segundo alguns estudantes, eles que fizeram greve e, portanto, não podiam ser 

prejudicados pelo que consideravam excesso de trabalho. Nesse sentido, pode-se dizer que o 

professor ao retornar a escola no pós-greve, não consegue desempenhar da mesma forma 

determinados padrões morais.  

Movimento Ocupa Scudese 

O Movimento Ocupa Scudese está inserido no movimento de ocupação estudantil que 

ocorreu nos colégios estaduais do Rio de Janeiro em 2016. O movimento teve início no dia 21 

de março, no C.E. Professor Mendes de Morais, localizado na Ilha do Governador. Dentre as 

demandas dos estudantes estavam às melhorias nas estruturas das instituições escolares, a 

remuneração justa dos professores e funcionários, mudanças no currículo escolar e eleições 

diretas para direção.  

Durante o período de ocupação a equipe escolar do Scudese – direção, funcionários e 

professores não grevistas foram impedidos de frequentar a escola. Os funcionários foram 

remanejados para escolas próximas, que não estavam ocupadas. A ausência da equipe escolar 

na instituição modificou a representação dos estudantes no local, na medida em que suas 

ações não eram mais orientadas pelas normas da instituição. De acordo com relatos da equipe 

escolar e de estudantes que não participaram da ocupação, o período de ocupação foi marcado 

pela ausência de regras, em que predominou festas, som alto, havendo reclamações por causa 

do barulho, das instituições escolares que funcionam ao lado do C. E. Scudese. Há relatos de 

depredação da instituição escolar, como quebra de janelas e ventiladores e roubos de 

equipamentos de áudio visual, como data show, por exemplo.  

Todavia, a versão dos estudantes que participaram do movimento é distinta. Segundo 

os estudantes o movimento foi politizado, porém obtiveram poucos ganhos. Uma das 
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principais demandas foi referente à estrutura da escola. O colégio funciona em um prédio, 

portanto não tem espaço para um refeitório, nem quadra de esporte, apenas uma pequena área 

de socialização. A maior conquista foi à eleição direta para a direção escolar, pois os 

membros da direção eram indicados pela Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC).  

A mudança de equipe da escola teve implicações na nova configuração e ethos do 

local, sendo organizada por novos valores até então vigentes. Como os estudantes não 

interagiam mais entre equipes, ocorreu o que Erving Goffman (2014, p.186) denomina de 

comunicação imprópria, quando a interação ocorre nos bastidores, onde a plateia não pode vê-

los, nem ouvi-los, sendo as relações marcadas pela conversa fiada e pela solidariedade entre a 

equipe.  

Conflitos nas adjacências  

Em novembro de 2016, ocorreu uma disputa pelo tráfico de drogas na região da 

Cidade Alta, situada próxima ao bairro de Brás de Pina. Esse fato acarretou na suspensão das 

aulas nos dias em que teve toque de recolher na Cidade Alta, a direção escolar liberou os 

alunos do turno vespertino mais cedo, às 15h. 

Nesse contexto de insegurança, numa quarta-feira, em que as aulas foram retomadas, 

estava trabalhando com a turma 1008 e uma estudante entrou na sala informando que o diretor 

havia liberado os estudantes, pois houve toque de recolher. Contudo, só depois soube que a 

informação era falsa. Para a coordenação pedagógica, os estudantes informaram que eu havia 

liberado e vice-versa: avisaram às coordenadoras que eu havia dispensado a turma.  

Essa situação evidencia uma falha na equipe, pois não houve comunicação e 

confirmação das informações, fato que prejudicou o andamento da aula. No C.E. “Baptstão” 

esse tipo de situação nunca ocorreu, pois a escola tem um inspetor escolar, que tem como 

papel auxiliar a classe, os professores e mediar às informações entre direção, professores e 

estudantes. Já no C.E. Scudese, o inspetor escolar não estava presente muitas vezes na 

unidade, fato que facilitava esse tipo de situação. Essa situação expressa uma falta de 

cooperação entre a equipe, na medida em que o acordo existente entre a equipe, ou a falta 

dele, foi rompido acarretando na ruptura da estrutura representacional.  
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Eleição direta  

A eleição direta para direção no C. E. Scudese, ocorrida em dezembro de 2016, foi 

uma importante conquista do Movimento Ocupa Scudese. A participação dos estudantes que 

fizeram a ocupação foi expressiva, pois participaram do processo eleitoral do início ao fim. A 

eleição só teve uma chapa, ficando a comunidade escolar responsável por votar sim, para 

aprovar, ou não para reprovar. A direção então vigente, não conseguiu um terceiro membro 

para compor a chapa e por isso não pode se inscrever para disputar o cargo. Caso a 

comunidade escolar reprovasse a chapa, a nova direção seria formada por profissionais 

indicado pela Secretaria Estadual de Educação – SEEDUC. Todavia, isso não impediu que o 

período eleitoral fosse marcado por momentos de tensão e conflitos entre a situação e a 

oposição, bem como a violação de regras eleitorais.  

Um exemplo foi a antecipação da campanha eleitoral pela direção vigente. Alunos 

relataram que a direção elaborou um vídeo e mostrou para alguns deles os êxitos obtidos 

durante a gestão. Por outro lado, os candidatos “adversários”, tiveram o máximo de cuidado 

possível para não violar as regras, pois qualquer falha, o processo eleitoral seria impugnado. 

No dia da eleição, a candidata à direção foi aconselhada por uma professora que fez parte da 

comissão eleitoral a não sair de sua sala, pois membros da direção vigente estavam no local e 

a poderiam acusá-la de estar influenciando os alunos a votarem na Chapa 1. Esse conselho 

mostra uma conveniência da equipe, seria o que Goffman (2014) define como “deixa”, 

linguagem de sinais que tem um papel importante no sucesso da representação. A “deixa” se 

insere  

[...] no sistema de sinais secretos mediante os quais os atores podem 

sub-repticiamente receber ou transmitir informações convenientes, 

pedidos de ajuda e outros assuntos de importância para a encenação 

bem sucedida de uma representação (GOFFMAN, 2014, p.193-194). 

 

 

Um minuto de silêncio 

Em 25 de outubro de 2017, o ex-aluno Matheus William, 16 anos, foi morto a tiros na 

estrada da Porto Velho em Cordovil. Soube do ocorrido pela rede social WhatsApp, no grupo 

da escola. Na postagem abaixo, que foi retirada da página do Facebook, em grupo 

denominado “Realidade do RJ”, um seguidor informou que Matheus havia sido confundido 

com outro jovem que fazia parte da facção rival.  
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Figura 4 - postagem de um seguidor na página Realidade do RJ sobre as circunstâncias da morte do estudante 

Matheus. Fonte: acervo da autora (2017), a partir do Facebook. 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Tempo de deslocamento da Estrada Porto Velho até o C.E. Scudese. Fonte: acervo da autora (2018), a 

partir de Google Maps.  
 

A estrada do Porto Velho é o caminho que muitos estudantes fazem de casa para o C. 

E. Scudese e vice-versa. De acordo a rota acima do Google Maps, o trajeto leva cerca de 15 

minutos. Na ocasião, uma aluna me informou que Matheus voltava da escola, mas estava sem 

o uniforme.  
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No dia seguinte (26), a atmosfera na escola era de tristeza, havia silêncio nos 

corredores e poucos estudantes, pois muitos foram ao enterro. Não havia ânimo, disposição 

para aulas. Matheus fazia parte da turma 1008, para a qual não lecionava e, portanto, não o 

conhecia. De acordo com informações dos professores, ele era um excelente aluno no 

município e gabaritava as provas. Diante disso, a direção recomendou que as avaliações que 

estavam agendadas para esta data fossem adiadas. Os professores permaneceram em sala de 

aula, contudo não aplicaram avaliação e/ou o conteúdo programado. 

Na sexta-feira, sai de casa em direção a escola como de costume, às 10h30min da 

manhã, olhei o grupo do WhatsApp antes, e pela conversa, as aulas do turno matutino 

ocorreram normalmente. A maioria das escolas estaduais do RJ, situadas na região 

metropolitana III, que abarca a zona norte da cidade, ficam próximas de favelas. As 

informações sobre eventuais conflitos nas mediações do C.E. Scudese são recorrentes no 

grupo da escola. Muitos professores residem próximo ou trabalham em outras escolas na 

região e informam o que está acontecendo. Uma ferramenta utilizada por alguns docentes é o 

aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT). Conforme a página OTT, sua missão é salvar os 

cariocas das balas perdidas, dos arrastões e das blitz falsas que amedrontam a cidade 

maravilhosa e o Brasil. 

Apesar do clima aparentemente tranquilo, ao chegar à Rua Taborari, por volta das 12h, 

não havia muito movimento na Praça do Country, nem na entrada da escola, tampouco na 

lanchonete do outro lado da rua, locais estes em que os estudantes aguardam a abertura dos 

portões para o início das aulas. Pouco tempo depois, a diretora resolveu suspender as aulas, 

diante do clima tenso e perigoso no entorno. Ela havia recebido notícias de que haviam 

decapitado duas cabeças, e que as deixaram próximas da Clínica da família, na Rua 

Iguaperiba. O Colégio Municipal São Paulo e a Escola Futuro VIP, localizadas no bairro, não 

funcionaram neste dia. 

Professores que tinham carro deram carona para os demais. Diante do clima de tensão, 

não sabíamos se os ônibus estavam circulando normalmente na região. Neste dia os 

estudantes fizeram uma caminhada pelas ruas do bairro carregando consigo cartazes e fotos, 

em homenagem a Matheus. A escola reabriu na segunda-feira, 30 de outubro. A partir deste 

dia, os alunos da turma 1008, antes de começarem as aulas rezam um Pai Nosso e fazem um 

minuto de silêncio. 
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Figura 6 - Homenagem a Matheus presente na sala da turma 1008. Fonte: acervo da autora (2017). 

 

A violência em decorrência do tráfico de drogas tem afetado com frequência a rotina 

escolar na cidade do Rio de Janeiro. As escolas municipais são as mais prejudicadas, pois 

muitas delas estão situadas em favelas. Os cientistas sociais Penha e Figueiredo (2009) no 

artigo O impacto do tráfico de drogas na rotina escolar ressaltam que a presença do tráfico 

próximo a instituições escolares não se restringe a suspensão das aulas por um determinado 

período de tempo. A questão dos autores é que essa situação implica em um padrão violento 

de sociabilidade, que se faz presente no espaço escolar e compromete direitos básicos, como o 

direito de ir e vir, o direito à integridade física, a propriedade privada e o próprio direito à 

escola e à vida.  

2.2 Um projeto saindo do papel 

No C.E. Scudese, ao longo do ano letivo são executados projetos que versam sobre 

temas diversos. Em cada bimestre há um projeto, totalizando quatro projetos por ano. Este é o 

momento em que os professores da unidade escolar trabalham em equipe através da 

interdisciplinaridade. A avaliação do trabalho dos estudantes, pelos professores, resulta na 

atribuição de até dois pontos por bimestre, em cada disciplina. Cabe aos professores 

decidirem se a nota irá somar as avaliações que totalizam os dez pontos da unidade bimestral, 

ou se será ponto extra. Em junho de 2017, durante a confraternização dos festejos juninos 

entre funcionários e professores na escola, apresentei à direção uma ideia de projeto sobre o 

bairro de Brás de Pina, a qual foi aceita e colocada em prática após o recesso escolar de julho. 

Assim, o projeto intitulado Scudese e Brás de Pina: suas raízes ocorreu em doze de setembro 

de 2017, como parte das avaliações do terceiro bimestre.  
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A metodologia do projeto consistiu na divisão das turmas por temas de pesquisa. A 

nota atribuída poderia ser até dois pontos, sendo obrigatória a pontuação em todas as 

disciplinas. Cada turma teve dois professores responsáveis por orientá-las, sendo que cada 

uma das turmas ficou responsável por um tema específico. Ao todo foram onze temas 

distribuídos entre as trinta e uma turmas existentes na escola. Os temas trabalhados foram: (1) 

Equipamentos sociais presentes no bairro (centros de saúde, segurança, escola, projetos 

sociais); (2) Lazer de maneira geral; (3) Panorama do bairro através de fotografias com 

legendas; (4) Quem foi Sonia Regina Scudese; (5) Fundação da escola e sua trajetória até 

hoje; (6) Perfil dos estudantes da escola através de pesquisa com criação de gráficos; (7) 

História do bairro de Brás de Pina; (8) História das favelas do entorno; (9) Presença de 

imigrantes no bairro; (10) Figuras importantes que nasceram no bairro e; (11) Serviços 

oferecidos no bairro (cursos, comércio em geral, etc.). Assim, a partir das apresentações 

elaboradas pelos estudantes através de maquetes, cartazes, fotografias, desenhos e redações, 

histórias e experiências do bairro e da escola foram registradas como forma de se (re) 

conhecer.  

A partir do projeto foi possível conhecer aspectos da história desse lugar, facilitando 

aos professores e a escola, como um todo, compreender as questões atuais que perpassam a 

vida de grande parte dos alunos, propiciando um diálogo entre escola-comunidade. As 

relações sociais que se desenrolam na instituição escolar são influenciadas tanto pelo contexto 

interno, quanto externo. Dessa forma, o bairro de Brás de Pina e as favelas no seu entorno – 

Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta, Cordovil, Kelson e Guaporé, localidades onde residem 

muitos dos alunos que estudam no C.E. Scudese exercem influência sobre a rotina escolar. A 

história da escola está imbricada na história desses lugares. A proximidade entre a escola e o 

bairro, a partir do espaço físico e das relações sociais estabelecidas entre os sujeitos, formam a 

identidade do Scudese.  

*** 

A história do C.E. Scudese tem início em 2002, ano em que foi inaugurado. O prédio 

onde funciona a escola era o antigo Colégio Técnico Nossa Senhora das Graças, que pertencia 

ao proprietário José Roberto. Hoje, o prédio está dividido e ao lado do C.E Scudese funciona 

a escola particular Futuro VIP. Há pouca informação disponível sobre a professora Sonia 

Regina, educadora que deu nome a escola, sabe-se apenas que nasceu e viveu na cidade de 

Petrópolis – RJ, onde também é nome de escola. Durante seus quinze anos de existência, o 
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C.E. Scudese foi dirigido por quatro equipes. Sendo a última formação resultado das eleições 

diretas que ocorrem em 2016. 

Os alunos entrevistaram professores e outros alunos para saber a opinião destes sobre 

a importância da escola para o bairro. Segundo uma professora da escola “É um dos poucos 

colégios de ensino médio aqui no bairro, um dos poucos que tem ensino gratuito, fica 

próximo de várias comunidades e por isso ele atende a um grande número de jovens. Conta 

com uma biblioteca, o que poucos colégios têm”. Outra professora entrevistada pelos alunos 

ressaltou a importância dos alunos estudarem no bairro, porque facilita o modo de se 

locomover em certas distâncias.  

A questão do deslocamento de casa para a escola também foi apontado pelos 

estudantes. Para o estudante Felipe, entrevistado pelos demais alunos durante o projeto, a 

escola é bem localizada, pois existem vários comércios e áreas de lazer e esporte no bairro, 

bem como linhas de ônibus que permite o acesso e o deslocamento de alunos que moram mais 

longe. O estudante Luís argumenta que as pessoas necessitam estudar, e as escolas que 

contam com vias de ônibus e trens são mais acessíveis. Destacou que apesar da ausência de 

uma área de esporte ou lazer, a escola oferece ensino médio e tem bons professores. 

Sobre o perfil dos estudantes, foi feito uma amostragem com os 331 alunos 

matriculados que cursaram o primeiro e o segundo ano do ensino médio, do turno vespertino. 

A turma responsável pela pesquisa foi orientada pela professora de Geografia. A quantidade 

de alunos entrevistados foi 191, esta ultrapassou os 20% da amostragem. Dentre as turmas do 

turno vespertino, apenas uma não foi entrevistada.  

De acordo com a pesquisa, a maioria dos estudantes reside nos bairros de Brás de Pina 

e Cordovil. O deslocamento de casa até a escola é feito em sua maioria de ônibus (114 

estudantes) ou a pé (64 estudantes). A faixa etária dos alunos esta entre 14 e 17 anos. Houve 

pouca diferença quantitativa entre o gênero feminino (110 meninas) e masculino (81 

meninos). São predominantemente brasileiros e naturais da cidade do Rio de Janeiro, com 

exceção de uma aluna que tem nacionalidade angolana. A religião evangélica é predominante 

entre os alunos, pois 84 dos entrevistados se autodeclararam evangélicos. Apenas 12 alunos 

não segue nenhuma religião.  
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Esses dados são interessantes, pois mostra como a religião é uma instituição social 

importante na vida dos jovens. Durante as aulas de sociologia que ministrei, alguns alunos 

definiram a religião como um estilo de vida. Apesar de Brás de Pina possuir linhas de ônibus 

e trem que tornam fácil o acesso à escola, a maioria dos alunos residem em locais próximos. 

Apesar da presença marcante de imigrantes congoleses
10

 no bairro, somente uma aluna 

congolesa foi entrevistada. 

Brás de Pina é considerado um reduto dos congoleses, conforme uma matéria do 

Jornal O Globo, veiculada em 19.06.2016. A igreja Assembleia de Deus Betesda 

Internacional, localizada no bairro, tem um papel importante para os refugiados do Congo que 

vivem no Rio de Janeiro, pois é responsável pela distribuição de vestimentas, cestas básicas, 

sendo a maioria dos frequentadores congoleses. O culto é realizado em lingala - uma das 

línguas Bantu, idioma da região noroeste da República Democrática do Congo. Muitos 

congoleses residem na favela Cinco Bocas e pagavam na época da reportagem R$450,00 pelo 

aluguel de um conjugado. Apesar da rede de solidariedade encontrada na Igreja e no salão de 

beleza, onde alguns trabalham, a situação dos congoleses no mercado de trabalho é difícil, 

pois muitos só conseguem empregos com baixa remuneração, mesmo que sejam qualificados 

para exercer outros tipos de atividades. Fato que não acontece com os imigrantes sírios, por 

exemplo. 

Não só imigrantes do Congo residem no bairro. A turma da escola que ficou 

responsável pelo tema Presença de imigrantes no bairro entrevistou imigrantes de outros 

países como: Angola, Portugal, Itália, Espanha e Uruguai. O ponto comum entre os 

entrevistados foi os motivos pelos quais saíram do seu lugar de origem, todos almejavam 

melhorias na qualidade de vida.  

Conforme os dados do site Bairros Cariocas, em 2015 o total de favelas presentes no 

bairro era seis. Dessas, nenhuma é urbanizada e somente uma está em processo de 

urbanização. O total da população residente nesses locais é 12109. Os alunos apresentaram 

dados gerais sobre as favelas do entrono, denominadas: Cinco Bocas, Kelson, Guaporé, 

Cidade Alta, Cordovil e Pica-Pau. 

                                                           

10
 Para informações mais detalhadas consultar os trabalhos de Maria Regina Petrus (2001); Mariana Batista dos 

Santos (2012); e Marcia Sias; Sandra Souza (2012). 
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Lazer e diversão estão presentes nas praças. A Praça Anhangá, mais conhecida como 

Praça do Country, referência ao Brás de Pina Country Clube, é o lugar mais frequentado pelos 

estudantes. Dentre os famosos que nasceram no bairro estão: o jogador de vôlei Riad Garcia 

P. Ribeiro; a cantora Perla e o MC Duduzino.  

Os serviços e equipamentos urbanos presentes no bairro são as três escolas estaduais 

(CE Professor José de Sousa Marques, CE Professora Sonia Regina Scudese Dessimoni Pinto 

e CE Teresa Cristina); Quatro escolas municipais (EM João Marques dos Reis, EM F J 

Oliveira Viana, EM Marcilio Dias, EM São Paulo); e algumas escolas particulares como o 

Futuro VIP e o Jardim Escola Cor de Rosa. O bairro também conta com a Clínica da Família 

Heitor dos Prazeres; Clínica de Especialização Médico Odontológico Machado - CEMOM. 

Os serviços ofertados são diversos: supermercados, padarias, lanchonetes, bares e um curso 

profissionalizante.  

A história do bairro foi contada a partir de uma viagem no tempo partindo de sua 

origem para as transformações. A ênfase da apresentação recaiu sobre as curiosidades do 

lugar como o extinto cinema de rua, cine Santa Cecília, que funcionou entre os anos 1937-

1967, no local onde atualmente funciona uma igreja Universal. A escola de samba Tupy de 

Brás de Pina, fundado em 25 de março de 1948, tendo como símbolo um índio. A escola 

chegou a pertencer à elite do carnaval carioca. Em 1974 ganhou o prêmio de estandarte de 

ouro na categoria samba-enredo do grupo 2. O mistério ficou por conta do casarão de Brás de 

Pina, o qual foi apresentado através das histórias de assombração. 

2.3 Representações dos alunos sobre o bairro 

Após a culminância do projeto Scudese e Brás de Pina: suas raízes propus aos alunos 

do primeiro ano, do turno vespertino, a elaboração de textos e desenhos sobre o bairro, os 

quais poderiam versar sobre: violência e segurança, governo e associação de moradores, 

serviços e equipamentos urbanos, educação, moradia, saúde, poluição e lazer. Essa 

metodologia está presente nos livros Quando a Rua Vira Casa (2017), de Arno Vogel, Marco 

Antonio da Silva Mello e Orlando Molica (desenhos), e Como as Crianças Veem a Cidade 

(1995), de Arno Vogel, Vera de Oliveira Vogel e Gerônimo Emílio de Almeida Leitão. Em 

muitos estudos urbanos, o olhar de crianças e adolescentes não são considerados relevantes 

para a compreensão da cidade. Para os autores, crianças e adolescentes são usuários da cidade, 

portanto são capazes de entender a cidade através de sua visão de mundo.  
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A metodologia utilizada de produção de textos e desenhos tem o intuito de apreender 

dos sujeitos tanto expressões verbais, como não verbais. No caso dos sujeitos dessa pesquisa, 

alguns alunos que tiveram dificuldade em escrever, optaram por representar o bairro através 

de desenhos. Nesse sentido, os alunos foram orientados a escolher o tema que mais lhe 

despertasse interesse, alguns escolheram mais de um assunto. Violência e segurança foi o 

tema predominante entre os relatos. Dentre os desenhos estão: o castelinho, igrejas, situação 

de violência, lazer, ruas, Praça do Country, Cinco Bocas, estação de trem e o C.E. Scudese.  

Tratar a questão urbana como instrumento pedagógico possibilita que os estudantes 

sejam críticos da realidade que estão inseridos, sujeitos de mudança de si e do lugar em que 

vivem. Nesse sentido, a instituição escolar tem um papel importante no processo de 

construção da cidadania.  

A escola frente à cidade acabará tendo de escolher: ou entra na estagnação 

conformista, ou investe na formação de um cidadão que, por enquanto, é só 

projeto. Um cidadão que, pensando sobre o meio em que vive, seja capaz de 

chegar a refletir sobre si mesmo e a decidir o que vale a pena conservar ou 

mudar nos dois (VOGEL; LEITÃO; VOGEL, 1995, p.138). 

As aulas de sociologia que antecederam essa atividade versou sobre o tema da 

violência urbana e da segregação socioespacial, com recorte para a cidade do Rio de Janeiro. 

As discussões serviram de base para o projeto e para atividade sobre a representação do 

bairro.  Durante a explicação da atividade, apresentei essa pesquisa em sala de aula. Assim, o 

uso do nome dos alunos será explicitado, considerando que não há nenhum problema ou risco 

para os mesmos. No entanto, os sobrenomes foram preservados. A seguir reproduzo desenhos 

e trechos dos textos escritos pelos estudantes.  

Violência e segurança 

A maioria dos relatos de violência é referente a assaltos a pedestres. 

Brás de Pina é um bairro muito perigoso, já ouvi muitos relatos de assaltos e 

violência, parece que já é algo presente no cotidiano de muitos moradores 

(Jéssica, 15 anos).  

Muitas vezes os alunos da minha escola são assaltados aqui mesmo na porta 

da escola [...] Antigamente tinha pelo menos dois policiais dentro da escola, 

mas hoje em dia não tem mais (Iris, 15 anos). 

É um bairro barulhento e meio perigoso, nunca gostei de morar aqui porque 

prefiro lugares quietos, silenciosos (Renan Freitas, 16 anos).   
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Não tenho orgulho do lugar onde moro, espero que melhore cada vez mais, é 

um lugar onde convivo com minha família e onde moram todos os meus 

amigos (Larissa, 15 anos). 

 

O bairro onde estudo é um bairro que eu particularmente não conheço muito, 

mas dá pra perceber que é violento, tem pouca segurança. É um local com 

muito assalto, sequestro e outras atrocidades. [...] Mas, onde eu estudo 

também tem coisas boas, uma praça para as crianças, os jovens e idosos se 

divertirem (Lucas Alexander, 16 anos).  

Alguns estudantes atribuíram a insegurança no bairro devido a sua proximidade com 

as favelas e os conflitos existente entre facções rivais. 

Quando se trata de violência tem números significativos, até porque é um 

bairro “cercado” de favelas (Mateus, 16 anos).  

Eu acho que o bairro onde eu estudo é um bairro bastante violento porque 

fica rodeado de favelas. Por isso que há muitos assaltos. Existe uma guerra 

entre duas facções. É perigoso também para nós alunos, pois temos que 

enfrentar essa guerra todos os dias para poder estudar. Deveria ter mais 

segurança para nós alunos (Alexandre, 16 anos). 

Brás de Pina não tem segurança quase nenhuma, pois todos os dias têm 

assalto e sequestro, poucas vezes a polícia passa pelo bairro, o único lazer 

que eu acho é a praça que tem aqui perto da escola e mesmo assim não é 

seguro. Muitas pessoas tem medo de aparecer aqui no bairro por conta da 

guerra que está tendo entre as duas facções rivais e muitas pessoas tem medo 

de ficar na rua hoje em dia. Brás de Pina está muito diferente por causa 

disso, não tem mais festas, animações e até mesmo shows no Country Clube 

como antigamente, enfim, Brás de Pina está um bairro triste e desanimado 

(Rafaela, 15 anos).  

 Matéria veiculada no Jornal Extra, no dia três de maio de 2017, aponta que a guerra 

entre facções rivais, que atuam na cidade do Rio de Janeiro, pela disputa do controle do 

tráfico na Cidade Alta, em Cordovil, teve início em novembro de 2016 quando membros da 

facção Terceiro Comando Puro (TCP) assumiram o controle das vendas de entorpecentes na 

região, antes dominada pelo Comando Vermelho (CV). O conflito tem se estendido, mediante 

as tentativas de retomada da área pelo grupo adversário. 

A insegurança nas ruas tem acarretado a redução da circulação de pessoas no bairro. 

Conforme Jacobs (2014, p.31) “não é preciso haver muitos casos de violência numa rua ou 

num distrito para que as pessoas temam as ruas. E, quando temem as ruas, as pessoas as usam 

menos, o que torna as ruas ainda mais inseguras”. 

Eu não conheço muito o bairro, pois moro em outro, mas percebi que a 

segurança aqui é baixíssima, acontecem muitos assaltos em uma das ruas 

que eu passo todos os dias para ir à escola, e percebo também que crianças 
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não brincam nas ruas, pois sempre as ruas estão vazias, dificilmente passa 

uma viatura da polícia. Mas, pelo lado bom existem algumas praças com 

quadras públicas que os jovens podem praticar esportes, e se desviarem um 

pouco das drogas. Tem alguns tiroteios e isso é ruim porque sempre a escola 

é fechada e não há aula (Marcus, 15 anos).  

 

Eu acho o lugar onde eu moro muito deserto. Hoje em dia não podemos nem 

ficar no portão de bobeira porque já está tendo assalto (Raissa, 16 anos).  

 

Eu acho que o bairro precisa de mais segurança, pois os próprios bandidos 

da favela não tem respeito com os moradores da comunidade de Brás de 

Pina. A gente não tem mais liberdade de andar livremente no bairro, porque 

a gente sai e não sabe se volta para casa por causa dessa violência (Erick, 16 

anos).   

A autora ressalta a importância de uma infraestrutura urbana que garanta a segurança 

nas ruas: 1) separação entre o público e o privado; 2) existência de olhos para a rua; 3) 

calçada com usuários transitando o tempo inteiro.  

A segurança das ruas é mais eficaz, mais informal e envolve menos traços de 

hostilidade e desconfiança exatamente quando as pessoas as utilizam e 

usufruem espontaneamente e estão menos conscientes, de maneira geral, de 

que estão policiando. O requisito básico da vigilância é um número 

substancial de estabelecimentos e outros locais públicos dispostos ao longo 

das calçadas do distrito; deve haver entre eles, sobretudo estabelecimentos e 

espaços públicos que sejam utilizados de noite. Lojas, bares e restaurantes, 

os exemplos principais, atuam de forma bem variada e complexa para 

aumentar a segurança nas calçadas (JACOBS, 2014, p. 35-36). 

A maioria dos serviços presentes em Brás de Pina se concentram na Rua Ourique, 

principal rua do bairro, o que aumenta a circulação de pessoas nesse lugar. Caminhando pelas 

ruas, observei que muitas delas são predominantemente residenciais. Durante o dia, poucas 

pessoas estão a olhar o movimento da rua de suas janelas, ou sentadas na calçada, fator que 

diminui a vigilância das ruas. Vogel e Mello (2016, p.53) observam que as janelas servem 

para comunicar-se com a rua. Da janela é possível controlar as situações de perigo, os 

conflitos ou os comportamentos desapropriados que sancionam, emitindo ordens, avisos ou 

reprimendas.  

Hoje em dia tudo mudou, não é mais um bairro de lazer como era antes. 

Ninguém vive por aqui sem ter medo. Antigamente pessoas ficavam na rua, 

em seus portões sentados, jogando futebol, brincando etc. Porém, a 

criminalidade ao redor fez tudo mudar. O bairro está totalmente acabado. 

Mas, tirando essas coisas é um lugar bom para se morar, morei 13 anos no 

bairro e sempre gostei daqui (Willian, 15 anos). 

A violência tem aumentado, assalto a qualquer hora do dia. Muitas vezes eu 

e algumas colegas paramos para sentar para conversar depois da escola na 
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Praça do Country e temos que esconder o celular e os pertences. Mas, o que 

facilita é que o ponto de ônibus é em frente à escola, nos ajuda muito 

(Cristine, 15 anos).  

 

Quando você ouve dizer sobre Brás de Pina você só pensa nas coisas boas 

que tem pela região, pensa que só tem pessoas com boas condições e acaba 

se enganando com isso. Pelo contrário, tem bastantes comunidades. Eu, 

quando vim pra cá fiquei surpreendida com algumas coisas que me contaram 

e contam até hoje. Você ver na televisão é uma coisa, mas saber que um 

amigo ou colega seu presenciou é totalmente diferente. Até que na rua da 

escola é tranquilo, mas nem tanto. Deveria ter um pouco mais de segurança, 

tem motos e carros que vem da Cidade Alta, Cinco Bocas e das outras 

comunidades que são assustadores (Isabella, 15 anos).  

 

 

Figura 7 - Representação de assalto e troca de tiros entre policiais e bandidos. Fonte: Acervo da autora (2017). 

Nesse contexto de insegurança nos espaços públicos, as mulheres são mais vulneráveis 

em comparação aos homens, além da violência física e psicológica que pode ocorrer com 

qualquer indivíduo, no caso das mulheres, as violências sexuais acontecem com mais 

frequência com o gênero feminino. Noronha e Dourado (2017) no artigo A circulação das 

mulheres no espaço público urbano argumentam que as mulheres ao circular por ruas e praças 

adotam um comportamento de hipervigilância, com o objetivo de evitar situações e 

envolvimento indesejáveis. Por outro lado, apresentam menores taxas de morte por armas de 

fogo, pois participam menos de crimes como furto, roubo, assalto e latrocínio. A 

vulnerabilidade da mulher nas ruas aparece no trecho a seguir: 

Sobre a falta de segurança no bairro, acredito que a situação já passou de 

crítica, os relatos são diversos com relação a assaltos a mão armada, roubo 

de veículos, tentativas de sequestro. Fica evidente que os alvos preferidos 

dos bandidos são as mulheres e meninas caminhando ou dirigindo sozinhas, 

mas não está restrito a isso. É preciso reforçar a importância de se manter 
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alerta e de fazer o registro do boletim de ocorrência. A Praça do Country é 

um dos lugares mais perigosos do bairro, sempre há assalto com 

adolescentes que estudam na escola próxima a praça (Rita, 16 anos).  

A preferência dos homens em praticar atos de violência nas ruas, com mulheres, esta a 

atrelado a dominação masculina (BOURDIEU, 2010), na qual os corpos feminino e 

masculino foram culturalmente modelados pela divisão social e sexual do trabalho. Dessa 

forma, a mulher é estereotipada como o sexo frágil e indefeso.  

Governo e associação de moradores 

Os estudantes destacaram o descaso do governo para com serviços e equipamentos 

urbanos presentes no bairro. Ressaltando a importância do governo para a melhoria do lugar: 

O governo eu realmente não tenho o que falar até porque nunca vi nada que 

eles tenham feito no meu bairro sem ser na época de eleição. Já a associação 

de moradores ajuda bastante os moradores (Iris, 15 anos).  

O governo só vem em época de eleição, e prometem coisas absurdas. Temos 

algumas associações por aqui, não muitas, a mais famosa é o clube da praça 

(Milena, 16 anos).  

Não podemos só apontar o bairro de Brás de Pina sendo que o Rio de Janeiro 

inteiro está do mesmo jeito e o governo não faz nada, infelizmente (Juliana, 

15 anos).  

Se o governo se movimentasse e ajudasse, o bairro teria melhores 

qualidades. Um atendimento médico melhor, os moradores teriam mais lazer 

e mais segurança no lugar onde moram. O bairro seria bem visto, seria um 

bom lugar de morar. Algumas ruas estão esburacadas, se ajeitassem isso o 

trânsito seria melhor (Anderson, 15 anos).  

 Na fala dos estudantes é possível perceber um incômodo com a aproximação dos 

políticos somente para fins eleitorais, na medida em que muitas vezes as promessas de 

campanha eleitoral para melhorias no bairro não são cumpridas. Essa situação contribui para a 

falta de confiança que a população tem para com os políticos e a política.  

 

Serviços e equipamentos urbanos 

 Há uma pluralidade de serviços e equipamentos urbanos: escolas, posto de saúde, 

igrejas, praças, linhas de ônibus, mercados, padarias, lanchonetes. 
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É um bairro bom, porém necessita de muitas mudanças nas ruas, melhorias 

nas escolas, nos postos de saúde, etc. O bairro possui muitas escolas públicas 

com bom ensino, porém necessitam de melhorias estruturais. É um bairro 

com história, muito grande. Muitas pessoas vêm de outros bairros para 

estudarem nas escolas de Brás de Pina. (Isabelle, 15 anos) 

 

 

De certa forma, o bairro não é muito conhecido como um bom bairro, 

algumas pessoas dizem que sim e outras não, mas a verdade é que não 

deveriam perder tempo classificando, e sim, aproveitando ele, porque o 

bairro não oferece só moradia como muitos pensam, mas também oferece 

praças, igrejas, locomoção, essas coisas que fazem o bairro ter uma boa 

aparência. Mas, nem sempre é essa felicidade toda, muitas vezes ocorrem 

assaltos, vandalismo e até assassinatos. As famílias se preocupam com suas 

crianças na rua brincando, se divertindo, estudando (esqueci-me de informar 

que uma das coisas boas são as escolas) e etc. (Yuri, 15 anos).  

 

 

 

 

Figura 8 - Igreja de Santa Cecília. Fonte: acervo da autora (2017). 

A Paróquia de Santa Cecília participou do processo de urbanização da favela Cinco 

Bocas, no final do ano de 1960, tendo como liderança o padre José Sainz Artola. 

 

Educação 

 É grande a oferta de instituições escolares no bairro. Todavia, a infraestrutura do C.E. 

Scudese foi criticada em dos relatos. 



55 
 

Meu bairro é repleto de escolas públicas e particulares (Ive, 15 anos). 

Minha escola fica no mesmo bairro onde moro. É um prédio, não temos 

quadra para a prática de certas atividades. Os ventiladores parecem que vão 

cair na nossa cabeça a qualquer momento. Fora a falta de professores de 

algumas matérias. Aqui vemos que a educação, que é um dos meus direitos, 

não está de acordo com o que deveria (Ana, 16 anos).  

Muitas escolas estaduais da cidade funcionam em prédios que são alugados pelo 

governo do Estado, como é o caso do C.E. Scudese. A maioria dessas construções não foi 

projetada para funcionar como uma escola, o que se observa é uma infraestrutura precária, 

com várias limitações para o funcionamento de uma escola ideal – quadra, refeitório, 

ventilação, iluminação, sala se vídeo, laboratórios, entre outros. O paradoxo dessa situação é a 

existência de uma verba destinada a melhorias de infraestrutura, todavia algumas obras não 

podem ser efetuadas por ser um espaço privado, portanto o benefício não seria público.  

 

Figura 9 - Rua da escola. Fonte: Acervo da autora (2017). 

 

Moradia 

Todas as casas do bairro onde moro são bem conservadas. Vejo poucas casas 

abandonadas e mal cuidadas (Tiago, 14 anos).  

Há tanto moradias novas quanto antigas, uma delas é o famoso castelinho de 

Brás de Pina (Leonardo, 15 anos).  

Saúde 

 Foi destacada a falta de um hospital público. 

Só temos hospitais públicos em bairros vizinhos. Temos a Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) e o Getúlio Vargas (Alice, 14 anos). 
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Brás de Pina possui uma clínica da família, unidade de atendimento, 

ambulatório público, entre outras clínicas de emergência de rede particular 

(Fernando, 16 anos).  

Poluição 

As pessoas jogam muito lixo no chão das ruas, inclusive jogam também no 

valão. As pessoas fazem isso sem pensar no que pode acontecer futuramente 

(Lucas, 16 anos).  

São rios poluídos, e muito lixo nas ruas, muitas pessoas jogam lixos nas ruas 

o que causa enchentes (Bruna, 17 anos).  

Lazer 

 Muitas pessoas falaram sobre a falta de aparelhos culturais: cinema, museu, centro 

cultural. No Rio de Janeiro, muitos desses equipamentos estão concentrados no centro da 

cidade. Comumente, a oferta de lazer para os bairros periféricos são praças públicas, parques 

e Shopping Centers. Em Brás de Pina, o lazer fica por conta, principalmente, das praças e do 

Country Clube. 

Acredito que esse bairro poderia ser usado e aproveitado mais em questões 

culturais. Em frente à estação de trem há um casarão abandonado, podendo 

ser usado como um museu ou algo do tipo, mas que fosse usado 

culturalmente. Em minha opinião, esse bairro está abandonado e perigoso. 

As pessoas tem medo de sair na rua a noite por causa de assaltos, mas é um 

lugar bonito e com bastantes opções de divertimento. Mas, por conta da 

violência as pessoas não frequentam mais esses lugares tornando o bairro 

vazio (Stefany. 15 anos).  

 

Um bairro que antigamente poderia ser considerado um bairro nobre, mas 

hoje é um bairro desvalorizado, falta lazer e segurança. Poderia ser mais 

valorizado, porém com o sistema do Rio de Janeiro hoje não dá para pensar 

em coisas “pequenas”. O lazer dos cariocas, por mais que seja importante 

para a cidade do Rio, não é prioridade no momento. Brás de Pina tem muito 

que ser melhorado, mas o que temos aqui é valorizado e conservado pelos 

moradores que aqui habitam. Hoje a falta de segurança faz com que diminua 

a circulação das próprias pessoas que moram no bairro (Ana Julia, 15 anos).  
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Figura 10 - Estação de trem. Fonte: Acervo da autora (2017). 

 

Brás de Pina é um bairro muito movimentado. Tem a Praça do Country que é 

um lugar muito movimentado, também tem o Country Clube que quase todo 

final de semana tem festa ou futebol lá. Porém tem gente que se preocupa 

muito com os assaltos que tem ocorrido no bairro, por isso hoje é menos 

movimentado que antes (João Vitor, 16 anos). 

 A Praça Anhangá, mas conhecida como Praça do Country, por causa do Country 

Clube ser localizado nela, foi o local de lazer mais citado pelos estudantes. Esse fato tem 

relação com a proximidade da praça com a escola. 

 

Figura 11 - Praça do Country. Fonte: Acervo da autora (2017). 

Eu passei a metade da minha infância aqui em Brás de Pina por conta da 

praça que tem aqui, conhecida como Praça do Country. Hoje em dia 

continuo frequentando porque estudo no bairro, que é ótimo, tirando que 

ultimamente tenho ouvido muitas reclamações de assalto. Eu nunca vivi e 

nem presenciei nenhum assalto no bairro, mas tirando isso ele é ótimo, 

calmo, limpo, os moradores aparentemente também são pessoas bem 

tranquilas e humildes (Vitória, 15 anos).  
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Perto da nossa escola tem uma pracinha que sempre está cheia, tem lugar pra 

comer e brinquedo para as crianças (Simone, 15 anos).  

Tem uma vasta cartilha de opções de lazer, como o Country Clube, 

incontáveis praças bem cuidadas, barzinhos, salões de festas, feiras e um 

grande centro comercial (Lívia, 16 anos). 

 

 

Figura 12 - Quadra de futebol da Rua Cintra. Fonte: Acervo da autora (2017). 

 

Esse bairro é bem legal, mas às vezes é muito perigoso, por conta dos 

diversos assaltos que acontecem por aqui, não tem o policiamento 

necessário, mas mesmo assim não perde o encanto. Tem muito mais coisas 

legais que ruim nesse bairro, tipo a Praça do Country, tem um parquinho 

para as crianças, quadra de futebol, um clube com piscina e várias outras 

coisas. É um bairro muito legal e eu adoraria morar aqui (Cesar, 17 anos).  

 

Brás de Pina é um bairro ótimo por mais que não seja tão conhecido como os 

outros (Fabia, 15 anos).  

 

Em Brás de Pina nós somos assombrados pela lenda do castelinho, que é 

uma casa mal assombrada e há vários relatos dela aqui (Larissa, 16 anos).  

 

Até lenda urbana tem aqui no bairro que é uma casa abandonada com fama 

de mal assombrada, que nos assusta com alguns relatos (Poliana, 15 anos).  
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Figura 13 - Castelinho de Brás de Pina. Fonte: Acervo da autora (2017). 

 

Apesar de todo problema e toda confusão, Brás de Pina é um bairro divertido 

e alegre. Como todo o Rio de Janeiro, o bairro vem sobrevivendo as guerras 

e o tráfico, mas sempre no coração de cada morador resta um pouco de 

esperança do bairro voltar ao que já foi. Porém, junto com a esperança 

também existe o receio do bairro regredir e piorar. Brás de Pina respira por 

aparelhos (Luis Henrique, 16).  

 

O bairro onde estudo não é o lugar onde eu moro 

Algumas redações apresentaram comparações entre o bairro de Brás de Pina com o 

bairro/favela que os alunos moram. Foi ressaltada a presença de serviços e equipamentos 

urbanos em Brás de Pina e a ausência em outros lugares. Palavras como união, felicidade e 

harmonia entre os moradores surgiram como um contraponto a ausência de serviços e 

equipamentos urbanos. 

Vivemos felizes e em harmonia, estamos ajudando uns aos outros sempre 

[...] Não pense que porque moramos lá (favela) não somos felizes (Claudio, 

16 anos).  

Georg Simmel no texto As grandes cidades e a vida do espírito estudou o surgimento 

da modernidade e das grandes cidades sob a ótica do impacto dessas transformações sociais 

na vida do indivíduo citadino. O autor argumenta que a cidade pode despersonalizar o 

indivíduo, na medida em que a nova configuração do urbano impõe limites à autonomia e a 

peculiaridade da existência do indivíduo. Esse novo contexto social é marcado pela 

superioridade da técnica, da ciência e da cultura frente ao indivíduo. Assim, as interações 
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sociais permeiam um mundo movido pelo dinheiro, em que o quantitativo sobrepõe o 

qualitativo. É nesse contexto, que Simmel (2013) aponta o caráter blasé do indivíduo, pois o 

excesso de estímulos presentes na vida citadina pode implicar na desintegração do indivíduo. 

Dessa forma, a impessoalidade é a natureza dos vínculos na cidade grande, uma vez que tem 

como função proteger o indivíduo.  

A frase do estudante Claudio sobre a convivência no lugar que ele reside demonstra 

que em alguns lugares da cidade é possível estabelecer uma relação de vizinhança e nesse 

contexto valores como solidariedade e pessoalidade são predominantes em relação à 

impessoalidade e o individualismo, características essas que configura alguns bairros 

residências de classe média.  
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CAPÍTULO 3 - Os dilemas da memória 

 

Lembra-te de esquecer (Immanuel Kant).  

 

3.1 Um modelo de planejamento participativo 

 O ponto de partida deste capítulo foi o livro Movimentos urbanos no Rio de Janeiro do 

arquiteto, urbanista e antropólogo Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1943-1989). Nessa 

obra, o autor analisa a população pobre enquanto possíveis agentes do processo das 

transformações que acontecem no cotidiano da cidade, a partir da apresentação de três estudos 

de caso: Morro Azul, Catumbi e Brás de Pina. Assim, este capítulo irá discutir a experiência 

de urbanização da favela de Brás de Pina ocorrida ente os anos 1964-1971. 

Em 1964, o Brasil deu início ao regime de ditadura militar, o qual durou 21 anos 

(1964-1985). Nesse período, a política urbana voltada para as favelas se configurou pelo 

caráter autoritário e pelo viés remocionista. O governo federal criou em 1968 a Coordenação 

da Habitação de Interesse Social na Área Metropolitana do Rio de Janeiro (CHISAM), com o 

intuito de estabelecer uma única política para as favelas dos estados da Guanabara e do Rio de 

Janeiro. Conforme o sociólogo Marcelo Burgos (1999), a CHISAM via a favela como um 

lugar deformado, tanto do ponto de vista moral, quanto do seu espaço físico, sendo a solução 

para esse problema a erradicação desses lugares. Contudo, na esfera local, sob o governo de 

Francisco Negrão de Lima (1965-1971) foi criado no Estado da Guanabara
11

, no mesmo ano, 

a Companhia de Desenvolvimento de Comunidades (CODESCO)
12

. Diferente da CHISAM 

que via a erradicação como única solução para o problema favela, a CODESCO enfatizava a 

organização e a participação dos moradores no processo de urbanização das favelas.  

                                                           

11
 O Estado da Guanabara foi criado em 21 de abril de 1960, no contexto em que a cidade do Rio de Janeiro 

deixou de ser a capital do Brasil, tornando-se Estado da Guanabara. O resto do estado continuou com o nome de 

Estado do Rio de Janeiro e Brasília se tornou a nova capital federal. No ano de 1975, o Estado da Guanabara foi 

extinto, durante o governo do presidente Ernesto Geisel. Assim, ocorreu à junção dos estados da Guanabara e do 

Rio de Janeiro. Nesse contexto, a cidade do Rio de Janeiro voltou a ser capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Diário do Rio, 2016). 
12

 A Companhia de Desenvolvimento de Comunidades surgiu em 1968 e foi extinta em 1975.  Atuava na 

promoção da integração de favelas ao entorno, intervindo principalmente nos aspectos urbanísticos e 

habitacionais. Sendo Brás de Pina à experiência piloto da Companhia.  
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Conforme exposto acima, na década de 1960 a política urbana direcionada às favelas 

do Rio de Janeiro estava alicerçada em interesses de órgãos institucionais completamente 

opostos: a urbanização via CODESCO e a remoção através da CHISAM. Licia do Prado 

Valladares (1978) em sua obra Passa-se uma casa. Análise do programa de remoção de 

favela no Rio de Janeiro ressalta a contradição existente no governo de Negrão de Lima, o 

qual venceu as eleições estaduais com a promessa de urbanização de favela, política contraria 

ao governo anterior de Carlos Lacerda (1961-1965), que priorizou as remoções desses 

lugares. A autora argumenta que apesar da criação da CODESCO, o governador Negão de 

Lima apoiou publicamente o projeto da CHISMAM. A partir de dados disponibilizados pela 

Companhia de Habitação do Estado da Guanabara (COAHB-GB), observa-se que nesse 

período 33 favelas foram atingidas, sendo um total de 12.782 barracos removidos e 

aproximadamente 63.910 habitantes removidos (Apud VALLADARES, 1978, p.39).  

Valladares (1978) argumenta que dentre os interesses envolvidos na política de 

remoção de favela no Rio de Janeiro estão: a especulação imobiliária e urbanizadora, uma vez 

que muitas favelas estavam situadas em áreas habitadas pela população de classe média e 

classe alta, no Centro e na Zona Sul da cidade. 

[...] Áreas de ocupação ilegal, de crescimento espontâneo e carentes de uma 

infraestrutura básica logo, fora das normas de urbanização, as favelas sempre 

representaram um entrave diante dos programas de planejamento urbano 

projetados ou realizados. Acresça-se a ameaça latente que também sempre 

representaram para o status quo, violentando a ordem estabelecida, 

aglomerando populações de baixa renda, de considerável importância 

quantitativa e com forte potencial de mobilização (VALLADARES, 1978, p. 

31). 

 Além da especulação imobiliária e urbanizadora, quem se beneficiou com as remoções 

foi o setor da construção civil, na medida em que a remoção das favelas acarretava na 

construção, em grande escala, de conjuntos habitacionais nos quais iriam residir as famílias 

removidas. 

Mesmo diante desse cenário, foi criado a CODESCO, como uma alternativa contrária 

à remoção. Esse fato é decorrente da mobilização dos moradores de favela que se 

posicionaram contra a remoção, com base em experiências anteriores de melhorias em 

favelas. Para Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1981) a criação da CODESCO foi possível 

pela confluência de alguns fatores:  
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O pequeno número de seus projetos (só três favelas envolvidas); Uma teoria 

e uma conceituação muito bem desenvolvidas (os trabalhos passaram por um 

período de estudos de um ano e meio antes de uma execução); Influência de 

certas opiniões técnicas, incluído as de estrangeiros (relatório Wagner), 

contrárias à experiência das “vilas”; Interesse do governo em desenvolver 

alguns projetos de reabilitação local em favelas, para provar que não eram 

viáveis; Necessidade do governo de apresentar programas variados como 

fachada política (SANTOS, 2017, p.120-121).  

Nesse contexto, a urbanização da favela de Brás de Pina, uma das três favelas 

selecionadas pela CODESCO, ocorreu entre os anos de 1964-1971, se configurando como 

uma experiência singular na história do planejamento urbano brasileiro, diante do caráter 

participativo da urbanização em todas as etapas do processo, num período em que o país 

estava sob o regime de ditadura civil-militar, em que a política de remoção era predominante. 

Esse capítulo tem como objetivo discutir a urbanização da favela de Brás de Pina como um 

modelo de planejamento participativo e entender como esse fato está inscrito atualmente na 

memória dos sujeitos que viveram este processo.  

A urbanização da favela de Brás de Pina 

3.1.1 Formulação 

O processo de urbanização da favela de Brás de Pina iniciou em 1964, período em que 

o Brasil estava sob o regime militar. Nesse momento, o Estado da Guanabara era governado 

por Carlos Lacerda. De acordo com Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1981), a política 

urbana do governo Lacerda tinha como base as remoções das favelas do Rio de Janeiro. O 

critério geral de seleção para as áreas que seriam removidas considerava as favelas que 

estivessem situadas em terrenos valiosos, em que sua recuperação e venda gerasse novos 

recursos para que o programa de erradicação pudesse ser implementado em outras favelas. 

Diante disso, Brás de Pina estava entre as cinco primeiras favelas que obedeciam a esse 

critério geral e que, portanto seria erradicada. Todavia, o programa para erradicação de 

favelas encontrou resistências neste local. 

Alguns atores tiveram um papel importante no contexto de luta pela permanência dos 

moradores na favela de Brás de Pina: (1) a associação de moradores; (2) a Igreja Católica 

Santa Edwiges, através da Ação Católica; (3) a imprensa, que teve um papel fundamental na 

formação da opinião pública que seria contrária as ações de remoção, através da veiculação do 

caso numa escala maior que a favela. 
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Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1981) aponta que, antes de 1964 existiam em Brás 

de Pina três associações de moradores que funcionavam ao mesmo tempo. Contudo, diante 

das pressões para a remoção, as associações se uniram formando apenas uma com o intuito de 

fortalecer a resistência frente às mudanças propostas pelo governo Lacerda. Diante desse 

contexto de resistência, o governador só conseguiu retirar 180 famílias, as quais foram 

direcionadas para as unidades habitacionais da Companhia de Habitação Popular (COHAB) 

recém-construídas na Zona Oeste da cidade: Vila Aliança, em Bangu e Vila Kennedy, em 

Senador Camará. As 800 famílias que permaneceram no local passaram a lutar pela 

urbanização da favela como uma alternativa a política de remoção proposta pelo governo de 

Carlos Lacerda. 

A favela antes da urbanização 

Antes de 1964, a favela de Brás de Pina tinha um terreno básico e pantanoso que foi 

aterrado durante anos, de forma gradual pelos moradores, através das ruas que comportavam o 

acesso em direção a uma depressão central, em que cotas estavam abaixo do nível da maré 

alta. Em períodos de chuvas fortes com marés ocorriam inundações, na medida em que a água 

do mar vazava por um canal que era próximo. Em momentos sem chuvas, havia muita lama 

no local, com exceção de duas ruas que eram limites das ruas oficiais do bairro circunvizinho. 

Não eram só casas que os favelados tinham feito para morar. Eles também 

tiveram de fazer o chão onde assentá-las – “esperávamos baixar as águas e 

formávamos uma ilha, puxando a lama. No começo, quando as águas 

subiam, invadiam o barraco até os joelhos. Com a continuação do aterro, em 

que eu, meu marido e minha filha trabalhávamos dia e noite, ficamos livre 

das águas.” O esforço individual e coletivo foi respeitável, a ponto de o 

pântano acabar restrito a um charco central, permanentemente cheio de água 

podre (SANTOS, 1981, p.36). 

 Gilda Blank (1981) ressalta em seu trabalho Brás de Pina – experiência de 

urbanização de favela, que os investimentos em melhorias nas áreas faveladas, realizados 

pelos próprios moradores, eram uma realidade comum nas favelas do Rio de Janeiro. “Esse 

processo ocorre, principalmente, quando o estágio de insegurança da população, seja físico – 

posse da terra – ou socioeconômico – emprego – já foi, pelo menos em parte, ultrapassado” 

(BLANK, 1981, p.95). 

Do ponto de vista habitacional, Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1981) nota que 

95% das construções eram formadas por barracos de madeira e só 3,8% eram casas de 
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alvenaria. E muitas das construções eram erguidas sobre palafitas, devido as constantes 

inundações que ocorriam no local. Para o autor, o fato de a madeira ser o principal material de 

construção está atrelado a dois fatores: (1) por se adequar as condições do terreno e; (2) por 

ser um investimento menor a fazer em um lugar que sempre pairava a ameaça de “limpeza” e 

remoção. 

No que se refere aos serviços e equipamentos urbanos, o problema mais latente era o 

esgoto. As redes de água existiam em aproximadamente 50% da superfície da favela, porém 

não funcionavam, pois as instalações foram executadas de maneira errônea, reduzindo o 

rendimento da água. A energia oficial estava presente em apenas 8% dos barracos, enquanto 

que nos demais, 64% eram atendidos por redes particulares clandestinas puxadas através de 

um relógio da Light, as chamadas “cabines”. Havia poucas ruas largas e retilíneas que 

permitissem o trânsito de veículos. Essas ruas eram as que tinham melhores condições de 

infraestrutura. A maioria delas, não tinha nome e eram conhecidas como becos, sendo seu 

formato orgânico e tortuoso. 

Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1981) ressalta que os serviços públicos eram 

inexistentes, fato que configura algo recorrente na maioria das favelas. Não havia coleta de 

lixo, telefone público e as correspondências eram distribuídas pela Associação de Moradores, 

através de um alto-falante, objeto essencial para a comunicação nas favelas na época.  

Existiam poucas entidades de caráter comunitário. Algumas instituições religiosas: 

católicas, protestantes e de matrizes africanas. O comércio era praticado em “biroscas” ou 

“tendinhas” e funcionavam na base da confiança entre a vizinhança, a partir da anotação em 

cadernos das vendas de pequenas quantidades a crédito. 

A acessibilidade era algo fácil no local, pois existiam várias linhas de ônibus que 

passavam nas ruas limítrofes, além do fato de Brás de Pina estar situada próxima da Avenida 

Brasil. Tal fato possibilitou que os moradores tivessem acesso a alguns equipamentos e 

serviços urbanos dos bairros vizinhos. Conforme Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1981) a 

urbanização da favela de Brás de Pina, foi viabilizada por algumas condições favoráveis 

preexistentes no local. Como por exemplo, o fato de que nas ruas asfaltadas, passavam todas 

as linhas de infraestrutura urbanística disponíveis na época no Rio de Janeiro. 
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3.1.2 Implementação 

A urbanização significaria em linhas gerais, a legalização da posse da terra; a 

execução de infraestrutura urbanística e o desenvolvimento das condições de organização do 

lugar. Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1981) aponta que após a ordem de despejo dos 

moradores, a elaboração de um plano urbano para Brás de Pina serviu como um instrumento 

reivindicatório e demonstrativo, em que a linguagem utilizada foi a mesma usada pelo 

governo local.  

Nesse sentido, após a remoção parcial da favela, em 1965, alguns líderes da associação 

de moradores que participavam da diretoria da Federação das Associações de Favelas do 

Estado da Guanabara (FAFEG)
13

 entraram em contato com o grupo Quadra Arquitetos 

Associados
14

 Ltda. que prestava assessoria à FAFEG, integrados pelo arquiteto Carlos Nelson 

Ferreira dos Santos, Sylvia Wanderley, Sueli de Azevedo, Fernando Casério, Zilda M. da 

Silva e Rogério Aroeira – para prestar assessoria aos moradores de Brás de Pina.  

A forma de planejamento urbano adotada por Carlos Nelson e seus colegas de trabalho 

era distinta da que predominava na época. Naquele momento, o trabalho do arquiteto e do 

urbanista voltado para as localidades carentes era pautado no distanciamento dos moradores 

locais, acontecendo geralmente através de uma agência do governo. Dessa forma, o autor 

afirma que: 

contra o conselho de colegas e professores, eu e mais alguns companheiros 

de equipe fomos buscar as entidades representativas de favelados com um 

duplo objetivo: tentar aprender, através da observação de suas práticas e do 

registro direto de seus discursos, qual era a sua “realidade” e oferecer-lhes 

em troca as contribuições possíveis dentro do nosso campo específico de 

conhecimento (SANTOS, 1981, p.13). 

Essa concepção de trabalho adotada pelo grupo Quadra está atrelada a teoria do 

arquiteto e urbanista inglês John Turner
15

, uma das principais referências sobre o tema da 

habitação popular. John Turner desenvolveu um trabalho no Peru de implantação de 

                                                           

13
 A FAFEG foi criada em junho de 1963 com o objetivo de representar os interesses dos moradores de favela 

frente às ações do governo e órgãos particulares no geral. Com a Lei Complementar 20, 1º de julho de 1974, que 

unificou os Estados da Guanabara e Rio de Janeiro, passou a denominar-se Federação das Associações de 

Moradores de Favelas do Estado do Rio de Janeiro – FAFERJ. 
14

 O grupo Quadra Arquitetos Associados Ltda. inicialmente era denominado AR – Arquitetura e Realidade. O 

nome do grupo foi alterado a partir da contratação pelo GT 3881 (SILVA, 2015). 
15

 Para informações mais detalhadas consultar: TURNER (1968).  
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programas habitacionais fundamentados na autogestão e na autodeterminação em 

assentamentos populares e invasões urbanas, entre os anos 1957 e 1965. A perspectiva teórica 

do autor ressalta o papel fundamental da moradia no processo de integração social dos 

habitantes com o espaço em que vivem. O contato com a população de tais localidades e a 

busca pela compreensão da realidade na qual estavam inseridos foi um dos fatores que 

implicaram na urbanização da favela de Brás de Pina ter acontecido de maneira participativa, 

com a atuação dos moradores em várias etapas do processo.   

Assim, a primeira etapa da urbanização consistiu no trabalho de campo e diagnóstico 

que foi realizado pelos próprios moradores sob a orientação do grupo de arquitetos 

envolvidos. Posteriormente, foi elaborado um plano de urbanização contendo um esquema 

viário e um estudo de divisão de terra. Blank (1981) aponta que os moradores sabiam que não 

teriam condições técnicas ou financeiras para por em prática o plano de urbanização, contudo 

queriam atrair a atenção do governo para que fosse desencadeado o processo necessário.  

O financiamento para tornar viável a urbanização em Brás de Pina, foi possível com a 

mudança do governo estadual em 1966, com a entrada de Negrão de Lima, candidato de 

oposição ao então governo Lacerda. O governo de Negrão de Lima (1966-1971) se 

posicionou contra as remoções, e buscou alternativas para as favelas. Um exemplo disso foi à 

criação do Grupo de Trabalho 3881, em maio de 1966, o qual era formado por arquitetos, 

planejadores, economistas e sociólogos e tinha o papel de coordenar e elaborar a política 

urbana para o Estado da Guanabara. O GT 3881 estava ligado à Companhia do Progresso do 

Estado da Guanabara (COPEG)
16

, que tinha como objetivo principal a promoção do 

desenvolvimento industrial no Estado. 

A secretaria executiva do GT 3881 tinha o intuito de promover a integração da favela 

ao bairro onde estava inserida. A princípio quatro favelas seriam selecionadas para serem 

feitos os estudos de recuperação desses lugares: Morro União, Guararapes, Mata Machado e 

Brás de Pina. Todavia, apenas em três favelas as obras de urbanização foram concretizadas: 

Mata Machado, Morro União e Brás de Pina, sendo que apenas nesta última a urbanização foi 

finalizada. Um dos principais motivos para a escolha de Brás de Pina foi além do seu histórico 

                                                           

16
 A COPEG era uma agência semioficial que promovia o desenvolvimento econômico do Estado e tinha 

interesses na área habitacional, sendo um dos agentes autorizados do BNH. “Nesta época a COPEG estava 

pensando nas relações entre favelas e indústrias e nas maneiras de integrar melhor as favelas ao desenvolvimento 

da Guanabara” (SANTOS, 2017, p.128). 
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de resistência, a presença do espírito comunitário na favela, que expressava a “luta contra 

remoção e a suposta união dos moradores em torno do ideal de urbanização” (SANTOS, 

1981, p.51).  

Foi nesse contexto de transformações políticas que a urbanização de Brás de Pina 

aconteceu em 1969 tendo a duração aproximada de um ano e meio. Os agentes financiadores 

foram: o Banco Nacional de Habitação (BNH)
17

, a Fundação Leão XIII
18

 e a COHAB. Dentre 

os atores envolvidos estavam: a população; a associação de moradores; o padre José Sainz 

Artola
19

, membro da Igreja Católica Santa Edwiges; os técnicos – Carlos Nelson Ferreira dos 

Santos, Sueli de Azevedo e Sylvia Wanderley, membros do grupo Quadra Arquitetos 

Associados Ltda.
20

 e a CODESCO. 

 Com a entrada do governo Negrão de Lima, o grupo Quadra passou a prestar 

assessoria, consultoria, e a executar os planos urbanísticos e habitacionais da CODESCO. O 

grupo Quadra era vinculado ao Centro de Pesquisas Habitacionais (CENPHA) – órgão que 

iria assessorar o grupo de trabalho da COPEG. Seu papel era realizar pesquisas urbanísticas e 

habitacionais em Brás de Pina e nos bairros circunvizinhos. Posteriormente, foi contratado 

pelo GT 3881, por causa da familiaridade com a história e as condições da favela de Brás de 

Pina. Nesse período, a arquiteta Gilda Blank também foi contratada para trabalhar com o 

grupo para a realização das pesquisas em Brás de Pina. 

Conforme Blank (1981) os trabalhos de urbanização em Brás de Pina tiveram como 

base as seguintes premissas e linhas de ação traçadas: 

a) Qualquer plano que viesse a ser elaborado teria de ser adequado a uma 

camada da população na faixa de 1 a 3 salários mínimos; 

b) Qualquer que fosse a solução a ser adotada ou o processo a seguir, era 

necessário mobilizar os esforços da população, e promover o engajamento da 

                                                           

17
Criado em 21 de agosto de 1964 com o intuito de financiar programas urbanos e habitacionais elaborados por 

agentes particulares ou semiestatais. Os principais recursos do BNH eram oriundos do FGTS – Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço. 
18

 Criada em 1947 com o objetivo de melhorar as favelas cariocas no que se refere aos serviços básicos de 

cidadania: saúde, educação e urbanização. Além do papel de controle das lutas dos moradores de favelas 

contrários às políticas de remoção através de valores como a resignação, do diálogo em detrimento do conflito 

(BURGOS, 1999). 
19

 O padre Artola, como era conhecido por todos, faleceu em 2015 em Pamplona, na Espanha, aos 87 anos.  

Durante o regime militar, foi preso por três vezes. Por sua atuação em urbanização de favelas, recebeu o título de 

Cidadão Favelado, concedida pela antiga FAFEG.  
20

 Os demais integrantes do grupo Quadra, Fernando Casério, Zilda M. da Silva e Rogério Aroeira não 

participaram dos primeiros trabalhos em Brás de Pina, por outras escolhas profissionais.   
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comunidade no programa de urbanização através de um prévio trabalho de 

conscientização; 

c) Era necessário possibilitar a autopromoção do morador, pela 

expressão da vontade de participar na construção de sua moradia, e pela 

busca de soluções que mais atendessem as suas necessidades; e 

d) De acordo com o objetivo definido [pela CODESCO] de integrar a 

comunidade subnormal ao bairro adjacente (BLANK, 1981, p. 100). 

As premissas e linhas de ação acima evidenciam a preocupação dos planejadores em 

inserir a participação dos moradores no processo de planejamento da urbanização da favela de 

Brás de Pina, estimulando o processo de fazer-cidade, através da produção do lugar vivido de 

maneira conjunta. A urbanização apresentou significados distintos para os diferentes atores. 

Para a associação e o padre, a urbanização seria restrita às obras de aterro, infraestrutura e 

loteamento; Enquanto que para a CODESCO, ela se estenderia a execução de um plano 

habitacional, mais duradouro do que outras obras. Contudo, Carlos Nelson Ferreira dos 

Santos observa que:  

[...] concretamente o que urbanização significava era realizar uma mudança 

de local, decidir ter ou ter casa nova, resolver-se quanto à água, esgoto, etc. 

Coisas que mexiam na vida de todos os dias e, o que é melhor, que se 

prestavam a bons usos, que eram capitalizáveis em termos de status ou 

dinheiro mesmo. (SANTOS, 1981, p.66) 

A participação dos moradores ocorreu de diversas formas, desde a elaboração do 

diagnóstico e sugestões para as transformações no local, até os processos de contra usos do 

espaço. De acordo com Blank (1981) foram adotados vários métodos que levassem a 

população a participar, escolher e concordar com os programas implantados. Dentre esses: 

convocação para reunião de grupos, formação de equipes para o remanejamento dos barracos, 

campanhas de esclarecimento, acompanhamento em todas as fases do trabalho, incentivo para 

a construção, tudo de forma conjunta com os planejadores.  

Construindo casas 

No que concerne à habitação, os arquitetos sugeriram que os moradores desenhassem 

suas próprias plantas, conforme seus desejos e necessidades. Para facilitar a expressão dos 

moradores, que não estavam familiarizados a desenhar de maneira convencional 

representações do espaço, os arquitetos distribuíram folha de papel quadriculado aos 

moradores, para que desenhassem e orientaram como fazer. Assim, 

O papel quadriculado foi usado das mais diversas maneiras, inclusive para 

fazer desenho no verso, ignorando por completo as instruções. O que, à 
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primeira vista, poderia parecer absurdo aos técnicos “desabilitantes”, ditos 

especializados em espaço, depois veio revelar que apenas seguia a lógica que 

não era a mesma deles (SANTOS, 2017, p.145). 

Carlos Nelson Ferreira dos Santos aponta que: “em um mês recebemos umas 300 

plantas de todos os tipos, desde as muito elaboradas, projetadas por engenheiros e 

arquitetos
21

, até as absolutamente não convencionais” (SANTOS, 1981, p.67). Diante disso, 

as plantas foram traduzidas num estudo tipológico, contendo 13 modelos diferentes. A esse 

respeito, explica o arquiteto: 

O favorito passou a ser um chamado 2B (com 40% das escolhas). Era uma 

casa com 47 m² com sala, dois quartos, banheiro, cozinha, varanda e área de 

serviço. Em segundo lugar, os moradores continuavam a preferir seus 

próprios “projetos” (35% das escolhas), o que foi considerado positivo 

(SANTOS, 1981, p.67).  

 

 

Figura 14 - Planta da casa em Brás de Pina. Fonte: SANTOS, C.N.F. [1943-1989]. Sementes Urbanas 2 . Org. 

Maria de Lourdes Pinto Machado Costa e Maria Laís Pereira da Silva. – Niterói: Eduff; Rio de Janeiro: Casa 8, 

2017. 

 A partir da análise das plantas apresentadas pelos moradores, Carlos Nelson (2017) 

identificou uma tendência recorrente: um corredor central, o qual o autor se referiu como 

típica solução de classe média. A explicação para esse fato está atrelada a familiaridade que 

os moradores tinham com as casas da classe média carioca, pois muitas mulheres trabalhavam 

nessas casas como empregadas domésticas e muitos homens as construíam ou as consertavam.  

                                                           

21
 Os engenheiros ou arquitetos que elaboram as plantas eram empregadores de alguns moradores de Brás de 

Pina (SANTOS, 2017, p.145).  
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Em vários casos, os estudantes em campo sustentaram longos argumentos 

com os moradores tentando que modificassem coisas que lhes pareciam 

absurdas. No final descobriram que tais coisas tinham significado para os 

que as pediram, que, na maioria dos casos, quando recusavam correções, 

tinham ótimas justificativas ainda que lhe fosse muito difícil expressá-las em 

palavras frente aos “doutores”. É que as soluções das necessidades 

cotidianas são dadas pela própria ação de vivê-las. O discurso racional ou 

suas representações através de desenhos lógicos não são necessários 

(SANTOS, 2017, p.149).  

 Nesse contexto, Victor Vincent Valla (1998) em seu artigo Sobre participação 

popular: uma questão de perspectiva ressalta que um dos limites para a efetivação da 

participação popular reside no hiato entre o conhecimento científico e o conhecimento 

popular. Sua hipótese é de que os mediadores (profissionais e técnicos da classe média) que 

trabalham com a participação popular têm dificuldades em compreender os interesses e 

avaliações de realidade das classes populares. 

A dificuldade dos mediadores (profissionais, técnicos, políticos) de 

compreender o que os membros das chamadas classes subalternas estão lhe 

dizendo se relaciona mais com a postura do que com questões técnicas 

como, por exemplo, linguísticas. Relaciona-se mais com a dificuldade em 

aceitar que pessoas humildes, pobres, moradoras da periferia sejam capazes 

de produzir conhecimento, sejam capazes de organizar e sistematizar 

pensamentos sobre a sociedade, de fazer uma interpretação capaz de 

contribuir para a avaliação dos mediadores sobre a mesma sociedade 

(VALLA, 1998, p.14). 

Dessa forma, a relação entre os diferentes tipos de conhecimento que implica na 

valorização do saber profissional em detrimento do saber popular, pautado nas experiências 

vividas no cotidiano, impõe limites à participação popular. No caso da experiência de Brás de 

Pina, esse limite foi ultrapassado através do diálogo entre técnicos e moradores, na medida em 

que os modelos das plantas contemplaram as duas formas de saber.   

 A construção das casas era responsabilidade do morador, cabendo à CODESCO 

apenas a atuação em assistência técnica, fiscalização e oferta de orientação quando solicitado. 

De acordo com Blank (1981), foi criado um sistema de concessão de financiamento de 

material de construção, Recon-Social, que tinha como princípio juros baixos e prestação de 

pagamento em longo prazo. O Recon-Social foi criado pela Carteira de Operações de 

Natureza Social do BNH e posto em prática pela primeira vez em Brás de Pina. 

O financiamento para as edificações das casas foi transferido diretamente para o 

morador. Dessa maneira, eles próprios puderam comprar seus materiais de construção, 
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conforme as especificidades presentes nos projetos aprovados. A mão de obra ficou por conta 

dos moradores. De acordo com Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1981), na maioria dos 

casos, o morador contratou com seu próprio recurso, alguns homens para trabalharem com 

eles durante a semana, enquanto que nos finais de semana puderam contar com a ajuda dos 

parentes e amigos. Assim, a assistência técnica foi mínima, uma vez que as casas eram 

pequenas e, portanto sem muitas dificuldades para a construção.  

O período da urbanização teve implicações que ultrapassaram a esfera do 

planejamento, tendo impactos distintos do que era esperado pelo Estado. Os moradores 

iniciaram um processo de venda de direitos, que consistia na venda das vagas no plano de 

urbanização, em que a princípio os beneficiários seriam apenas as famílias cadastradas pelo 

GT 3881 em 1967. Para Carlos Nelson Ferreira dos Santos,  

Quem achou que não tinha condições de participar do plano decidiu, por 

conta própria, sair e ainda achou maneira de lucrar com isso. Considero a 

solução muito feliz, pois foi ao mesmo tempo uma garantia de mobilidade, 

difícil de programar e, em última instância, benéfica ao plano e também uma 

forma de capitalização perfeitamente coerente com o sistema urbano global 

(SANTOS, 1981, p. 72).  

Dentro dessa lógica de mercado, alguns moradores pediram empréstimos com o 

objetivo de construir casas de dois pavimentos. Dessa forma, teriam uma unidade a mais para 

alugar, vender ou abdicar a um parente. O fato do valor do aluguel ser mais alto que as 

prestações do empréstimo, significou um grande negócio para os moradores. Tal situação 

implicou num conflito de interesses entre os atores envolvidos, na medida em que nem todos 

concordavam com as práticas especulativas dos moradores, especificamente a CODESCO, 

pois não via sentindo em um plano de urbanização pensado pra os moradores originais da 

favela acabar por atender pessoas de outras localidades. A solução encontrada foi a 

Associação de Moradores controlar as vendas de direito, e a proibição, oficialmente, das 

construções para fins especulativos.  

3.1.3 Avaliação 

Em 1970, a estrutura física da favela de Brás de Pina já tinha se transformado, pois 

havia toda uma rede de infraestrutura urbana. Com o avanço nos trabalhos de urbanização, os 

papeis dos atores se modificaram ao longo do processo. A associação se desarticulou, 

perdendo identidade; surgiu um conflito entre a CODESCO, o padre e os moradores, pois as 

ações da CODESCO não eram mais reconhecidas como legítima por esses últimos, 
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implicando na saída do órgão da favela, uma vez que, as demandas deixaram de ser coletivas 

e passaram a ter cunho individual, e o “espírito” de solidariedade se dissipou.  

De acordo com Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1981), a maior insatisfação em 

Brás de Pina, depois da urbanização, está atrelada a propriedade da terra e a cobrança de 

imposto pelo Estado. Tal fato acarretou uma situação paradoxal, na medida em que os 

moradores pagaram o financiamento das construções em terrenos que não eram seus, e o 

Estado não solucionou esse problema, uma vez que não transferiu a posse do terreno para os 

moradores.  

Em 11 de maio de 1991 o Jornal do Brasil publicou uma matéria sobre a urbanização, 

a qual consta que em 1965, durante a primeira gestão de Leonel Brizola, 372 famílias 

conseguiram o documento de posse do terreno, através do programa Cada família, um lote. 

Todavia, no mesmo período, descobriu-se que o resto do terreno, 850 m² pertencia a União e a 

particulares. O então presidente da Associação de Moradores da favela de Brás de Pina, José 

Dionísio, relatou na entrevista, que havia inúmeros processos na justiça.  

Gilda Blank (1981) identificou em 1975 melhorias na favela de Brás de Pina no que 

tange aos aspectos físico-ambientais, socioecômicos e nos relacionamentos. Sobre o programa 

habitacional, a autora ressalta que: 

O fato de os próprios moradores executarem os croquis das plantas de suas 

casas ou escolherem uma planta-padrão retirada de outros croquis 

proporcionou uma grande liberdade de escolha e participação, com 

consequências diretas na satisfação desses com suas moradias, o que se 

refletiu na conservação e melhoria constantes de suas casas. Além disso, o 

número de modificações de plantas durante a construção da habitação foi 

muito alto, representando na realidade uma constante adaptação da moradia 

às necessidades da vida de cada família (BLANK, 1981, p.115-116). 

Em 2015, Larissa Guimarães da Silva realizou uma pesquisa de monografia em 

Arquitetura e Urbanismo sobre a favela Brás de Pina, após 50 anos da execução de sua 

urbanização. Com o intuito de analisar a integração de favelas às áreas formais da cidade, a 

autora concluiu que apesar da urbanização, a favela de Brás de Pina não está plenamente 

integrada ao bairro e continua sendo classificada pela Prefeitura do Rio de Janeiro como 

favela. Silva (2015) argumenta que esse fato decorre da falha do processo de regularização 

fundiária e principalmente da intensificação de problemas como a ausência de segurança e do 

ordenamento público do espaço.  
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Ainda que a antiga favela tenha passado por grandes transformações, 

recebendo redes de infraestrutura básica, que possua a malha viária 

conectada ao entorno formal, possibilitando a passagem de veículos e que o 

padrão construtivo das moradias seja similar ao presente no entorno formal - 

melhorias que colaboram para a criação de uma nova área socialmente 

integrada ao bairro adjacente - a informalidade e a presença ostensiva do 

narcotráfico contribuem para a criação de barreiras invisíveis, porém 

reconhecidas por moradores locais, dificultando a plena integração. (SILVA, 

2015, p.108)  

A urbanização da favela de Brás de Pina teve como um dos principais atores o 

arquiteto, urbanista e antropólogo Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1943-1989) e os demais 

membros do grupo Quadra Arquitetos, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de 

Comunidades (CODESCO). Maria Laís Pereira da Silva, socióloga e urbanista em 

depoimento concedido ao CPDOC/FGV
22

, ressalta a importância das ideias pioneiras de 

Carlos Nelson Ferreira dos Santos sobre a favela e seus moradores: 

O Carlos Nelson fez uma importante inversão no tratamento vigente nas 

pesquisas sobre pobres e favelados: primeiro, transformo-os de objeto em 

sujeito do trabalho de pesquisa. Segundo, passou a dar aos investimentos 

feitos pelos moradores nas favelas importância do ponto de vista patrimonial 

e arquitetônico. Terceiro, reconheceu que os favelados sabem o que querem, 

têm suas prioridades inclusive simbólicas; isso é fundamental no seu 

pensamento (SILVA, 2002, p. 107).  

A linha de atuação de Carlos Nelson e os demais membros do grupo Quadra foi 

fundamental para a expressiva participação dos moradores durante a urbanização da favela de 

Brás de Pina, através da união entre os saberes técnico e popular, essa experiência demonstra 

o processo de fazer-cidade pelos citadinos que habitam esse lugar, estabelecendo uma ruptura 

com o planejamento de cima para baixo. 

3.2 Memórias da urbanização da favela de Brás de Pina 

 Apresentada a descrição do processo da urbanização, essa seção tenta perceber como 

esse fato está presente na memória das pessoas que viveram esse processo a partir de 

entrevistas e conversas informais com moradores antigos do bairro e da favela, Virgínia, 

Teresa e os dois irmãos, esses últimos que conheci durante a visita guiada com minha ex-

aluna Jéssica e o depoimento da arquiteta e urbanista Sueli de Azevedo, membro do extinto 
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 O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil é a Escola de Ciências Sociais da 

Fundação Getúlio Vargas.  
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grupo Quadra Arquiteto, única integrante que continua viva até o momento da realização da 

pesquisa. O depoimento de Sueli de Azevedo foi proferido durante o lançamento do livro 

Sementes Urbanas, de Carlos Nelson Ferreira dos Santos, dia 08 de junho de 2018 no 

Instituto Pereira Passos.  

Virgínia, moradora de Brás de Pina 

Não me lembro de nada... vagamente. Eu era criança na época. Sei que muita 

gente não mora mais lá, vendeu a casa e se mudou para outros bairros, como 

Vigário Geral (Virgínia).  

A venda da casa própria é um processo recorrente em contextos de valorização do solo 

urbano, no qual a casa está localizada. Diversos motivos podem suscitar esse procedimento: 

aumento das despesas mensais, possibilidade de investimento em algum negócio, compra de 

terreno ou uma nova moradia em um lugar mais barato, entre outros. No caso da favela de 

Brás de Pina, a valorização da área foi proveniente da urbanização e da construção de casas de 

alvenaria. Virgínia não informou em que período as pessoas venderam suas casas.  

O bairro de Vigário Geral é próximo a Brás de Pina, no ano de 1970 foi inaugurado o 

conjunto habitacional Vila Esperança, construído pela COHAB-GB, alguns moradores de 

favela foram removidas para esses conjuntos na época do governo Carlos Lacerda, pode-se 

supor que um dos motivos que levaram os moradores de Brás de Pina a venderem suas casas e 

mudarem para Vigário Geral, além da proximidade com o bairro, foi o fato de estarem perto 

de parentes e/ou amigos que no processo de remoção parcial da favela se mudaram para lá.  

Os dois irmãos, moradores da favela de Brás de Pina 

Parte da urbanização da favela Cinco Bocas ocorreu na Rua Taborari, uma das 

entradas principais de acesso à favela, as demais ruas não são identificadas por um nome, mas 

por número. Saindo da Rua Taborari, encontramos dois irmãos que estavam consertando um 

carro velho, na porta de suas casas. Apresentei-me como professora do C.E. Scudese, Jéssica 

como moradora e Juliana como pesquisadora. O curioso, nesse momento, foi que Jéssica fez 

questão de ressaltar que não morava ali, mas lá, ou seja, fora da favela. Enquanto que os 

irmãos enfatizaram que a favela começava na outra rua, ali onde eles moravam não era favela.   

Gilda Blank (1981) ao retornar a favela, em 1976, oito anos após sua urbanização 

ressalta que apesar das transformações ocorridas, para os moradores de Brás de Pina 
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continuava existindo diferença entre a antiga favela e o bairro vizinho. Evidenciando que a 

favela ainda não era uma continuação normal do bairro adjacente. Assim, mesmo que algumas 

favelas façam parte do conjunto do bairro, os limites e pertencimento com o lugar são bem 

demarcados pelos os moradores. Isso ficou claro para mim durante a visita guiada por minha 

ex-aluna, pelo bairro e pela favela de Brás de Pina. 

 Falamos sobre o nosso interesse na urbanização que ocorreu naquele lugar e eles 

informaram que participaram do processo. Neste dia, estava com o livro Movimentos urbanos 

no Rio de Janeiro, que eles não conheciam. Foram folheando com curiosidade, quando de 

repente um irmão falou para o outro: “olha isso aqui, estão nos chamando de porcos, dizendo 

que morávamos num charco”. A palavra charco refere-se a uma grande poça d´água com uma 

quantidade de lama. Antes da urbanização, uma das características do terreno da favela era o 

fato de ser pantanoso, e dos constantes alagamentos em períodos de chuvas.  

 Referiram-se ao padre Artola como “comunista”. A igreja Católica teve um papel 

importante contra a remoção da favela de Brás de Pina. Nos anos que antecederam a política 

de remoção do governo Lacerda, algumas ações de melhoramento de infraestrutura urbana em 

favelas foram realizadas pela Fundação Leão XIII e a Cruzada São Sebastião
23

, instituições 

vinculadas a Igreja Católica. Em um contexto em que o país estava sob o regime militar, 

qualquer posicionamento contrário ao status quo era visto como uma ameaça. 

O papel da Igreja Católica na luta pela justiça social remonta das transformações 

sociais que ocorreram na Europa no século XIX com o advento da industrialização e as 

transformações no mundo do trabalho, modificando, assim, as relações sociais. Freire; 

Gonçalves e Simões (2011), em estudo comparativo entre França e Brasil, apontam que, nesse 

momento, para a Igreja Católica a condição de pobre estava atrelada ao fato deste ser também 

um operário. Assim, foram aprofundadas as reflexões sobre o espaço urbano e a questão 

habitacional, exercendo influência direta na implantação de políticas públicas nessa área.  No 

caso do Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, as políticas públicas voltadas 

para as favelas datam da primeira metade do século XIX, contudo se intensificam em 1940. 

Os autores ressaltam que na década de 1950, no período da Guerra Fria, a representação do 

comunismo era vista como uma “ameaça” prestes a ser propagada nos assentamentos de baixa 
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 Para informações mais aprofundadas consultar: SIMÕES, Soraya Silveira. Cruzada São Sebastião do Leblon: 

uma etnografia da moradia e do cotidiano dos habitantes de um conjunto habitacional na Zona Sul do Rio de 

Janeiro. Tese de Doutorado em Antropologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói. 2008.  
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renda. É nesse contexto de influência europeia que se inserem as políticas de assistência 

social, de urbanização e habitação para as favelas cariocas, realizadas pela Cruzada São 

Sebastião e a Fundação Leão XIII.  

 Ficamos sabendo que várias pessoas venderam as casas e se mudaram da favela Cinco 

Bocas. Apesar de morar anos ali, um dos irmãos confessou que se tivesse condições 

financeiras moraria em outro lugar também, pois ali era favela, que não era para nos 

enganarmos por causa da urbanização. O irmão mais velho, provável dono da casa, estava 

construindo outra casa, na parte superior para o irmão mais novo. Com o passar dos anos, a 

fachada das casas se alteraram, além do surgimento de novas construções. 

Teresa, moradora da favela de Brás de Pina 

 Teresa tem 59 anos, nasceu e cresceu em Brás de Pina. Frequenta a Igreja Batista, 

localizada na Praça do Country, há 58 anos. Mãe de dois filhos, um deles estudante do C.E. 

Scudese. Estudou enfermagem, pois cresceu observando sua mãe cuidar dos vizinhos, como 

por exemplo, fazendo a limpeza da cicatriz do umbigo dos bebes recém-nascidos. Não 

concluiu o curso de enfermagem porque optou pela criação dos filhos. Mas, até hoje realiza 

atividades relacionadas à enfermagem: curativos, injeção, estando sempre à disposição para 

ajudar quem precisa. 

 Trabalhou como funcionária da secretaria, no antigo Colégio Nossa Senhora das 

Graças, hoje C.E. Scudese. Naquele tempo o colégio tinha turmas do 1º e 2º grau. 

Posteriormente, com o falecimento do proprietário, o prédio foi dividido entre os herdeiros. E 

há 15 anos uma parte foi alugada ao Estado do RJ. Atualmente é trabalhadora autônoma. 

 Segundo Teresa, Brás de Pina era muito melhor em seu tempo de criança. Uma das 

formas de lazer era andar de charrete pelas ruas do bairro. A Praça do Country não era como 

hoje, pois era menor. Antigamente tinham bailes que lotavam o espaço, frequentado também 

pelos moradores da Cidade Alta. Existia aluguel de bicicletas. Havia um banco próximo da 

Estação de trem e um restaurante. “Hoje não há muito lazer, nem serviços, sempre temos que 

resolver as coisas na Penha [bairro vizinho]”. 

 A urbanização que ocorreu no final de 1960 na favela de Brás de Pina permeia a 

memória de Teresa, que sorriu e se emocionou ao contar sua história. Ela tinha entre 11 e 12 

anos na época. No dia em que o governador Lacerda foi à favela para dar início à remoção, foi 
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uma festa, uma diversão, para ela. Isso porque o governador e o secretário, que vestiam 

roupas brancas, foram jogados na lama pelos moradores. Risos ao contar esse caso. 

 Os pais de Teresa participaram do movimento de resistência à política de remoção. Por 

serem moradores antigos, a família conseguiu garantir dois lotes, um ficou para a irmã mais 

velha que iria se casar em breve. Teresa era a penúltima de onze filhos. Em sua lembrança, o 

processo de urbanização foi sofrido. Conta que durante o remanejamento dos barracos, os 

moradores não sabiam o que ia acontecer, as famílias só tiveram duas horas para saírem de 

suas casas, e depois ficaram desabrigadas. Lembrou-se da preocupação de sua mãe que não 

sabia o que fazer, com quatro filhos pequenos. O pai estava trabalhando naquele momento. “A 

gente sabia que teria urbanização, mas isso não era uma certeza para os moradores”. 

 Blank (1981) aponta que na favela de Brás de Pina havia uma área vazia de 35.000m², 

inclusa no plano de urbanização, a qual serviu para os deslocamentos necessários de algumas 

unidades localizadas em pontos estratégicos. Dessa forma, foi projetado um programa de 

deslocamento sucessivo de organização espacial denominado remanejamento. O objetivo era 

urbanizar a área livre, ocupada posteriormente por um grupo de moradores, “a área antes 

ocupada passava a ser urbanizada e, em seguida, ocupada por outro grupo de casas, repetindo-

se o processo até que todas as unidades ocupassem os seus lotes definitivos” (BLANK, 1981, 

p.101). Para Teresa o processo de remanejamento significou um período de incertezas. Sobre 

isso a arquiteta Blank (1981) ressalta que: 

Para o morador, essa etapa foi, no sentido mais global, a que exigiu mais 

plenamente a atuação de todas as pessoas da favela, interferindo 

profundamente em suas vidas. A mudança do barraco era tarefa 

exclusivamente de responsabilidade do chefe de família e, por isso, o 

remanejamento constituiu-se o termômetro da participação popular de todo o 

processo (BLANK, 1981, p.101). 

De acordo com Carlos Nelson Ferreira dos Santos (2017), nenhum remanejamento foi 

feito para distâncias superiores a 200m². As casas eram fáceis de transportar, na medida em 

que eram de madeira e podiam, algumas vezes, ser desmontadas em painéis completos, e 

posteriormente rearmadas. O autor ressalta que o procedimento durava cerca de duas a três 

horas, sendo realizado pela família e os amigos. 

 A escolha dos lotes pelos moradores ocorreu de forma concomitante ao processo de 

remanejamento. Teresa relembra que os lotes foram distribuídos entre os moradores mais 

antigos. Aqueles que não conseguiram um lote, por serem mais novos no lugar, foram 
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transferidos para os conjuntos habitacionais na Zona Oeste: Vila Kennedy e Vila Aliança. 

Com a distribuição dos lotes os moradores construíram temporariamente novos barracos, até 

que tivesse início à construção de novas moradias. “A escolha significava uma conquista 

importante para o morador – o direito de decidir sobre seu lugar de moradia, sua liberdade de 

decisão” (BLANK, 1981, p.102). 

 Sobre a participação dos arquitetos e urbanistas, Teresa conta que não tem muita 

lembrança, que eles urbanizaram, fizeram as plantas das casas e depois sumiram. Relata que 

seu pai solicitou que a planta da casa tivesse dois andares, pois sabia que sua irmã iria casar e 

também iria se separar em pouco tempo, pois ela e o marido brigavam muito.  

 Aqueles moradores que pediram um empréstimo para a construção das casas tiveram 

que seguir o modelo das plantas. Os que não financiaram, construíram de forma livre. A 

fachada da casa de Teresa continua igual, as mudanças só foram realizadas no interior da casa. 

 Para Teresa, a urbanização foi positiva, lembrou-se de como a praça era bonita. 

Todavia, ela relata que o lugar hoje está abandonado, as ruas estão esburacadas, a associação 

de moradores não é mais atuante. “A casa branca já não funciona mais. Antigamente havia 

cursos, minha mãe dava aula de corte e costura e tricô, hoje nada funciona”. Durante a 

pesquisa, tentei entrar em contato com associação de moradores, algumas vezes, mas não 

consegui. 

 Sobre a participação do Padre Artola, Teresa não apresentou bons relatos. Segundo 

ela, o padre quis se fazer às custas da luta dos moradores. Relatou sobre casos de desvio de 

verbas da Igreja e favorecimento na escolha de lotes há alguns moradores. “Alguns moradores 

falarão bem do padre, porque conseguiram dois lotes nas melhores ruas, essas casas ocupam 

duas ruas”. Essa situação evidencia uma dinâmica conflituosa entre os atores que participaram 

do processo da urbanização.  

 Hoje, o bairro, na visão de Teresa, não é mais como antes por causa da violência. “A 

polícia está fechando o círculo para o tráfico, o que dificulta a comercialização das drogas e a 

consequência disso é o aumento dos assaltos na região”. A presença do tráfico de drogas é um 

dos motivos pelo qual a favela de Brás de Pina ainda é considerada uma favela. Apesar do 

aumento da violência, Teresa disse que nunca aconteceu nada com ela, nem com seus filhos. 
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E que, a despeito do abandono da associação, dos políticos que só aparecem em período 

eleitoral, ela gosta de viver lá.  

Sueli de Azevedo, arquiteta e urbanista
24 

 A arquiteta Sueli de Azevedo relembra que tudo começou em 1965, quando ela e 

alguns colegas haviam terminado a graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e resolveram se reunir para criar um escritório, Carlos Nelson 

Ferreira dos Santos era o único integrante do grupo que ainda era estudante e não havia 

concluído a graduação. Nesse período os integrantes do grupo mantinham relação com a 

Igreja através da Juventude Universitária Católica (JUC), organização do movimento 

estudantil. A arquiteta relembra que foi o padre italiano Mário Prigol
25

, antigo pároco da 

Igreja de Nossa Senhora do Salette, localizada no Catumbi, quem despertou no grupo o 

interesse em urbanização de favela. 

 O primeiro contato do grupo Quadra com a favela foi através de outros grupos que 

realizavam trabalhos sociais na área de saúde na favela do Catumbi e São Carlos. Algumas 

lideranças de favelas pertenciam à FAFEG, em decorrência disso o grupo foi convidado para 

assessorar a Federação das Favelas em assuntos urbanísticos. “E ficamos assim envaidecidos, 

imagina! Todo mundo recém-formado com aquela incumbência” (Sueli de Azevedo, 08 de 

junho de 2018). Foi a partir desse trabalho que começaram a entender aquela realidade, 

porque até então não havia uma definição clara de como trabalhar em uma favela. 

A arquiteta ressalta que nesse período a favela de Brás de Pina ficou sabendo da 

existência deles, enquanto assessores da FAFEG, e os convidaram para ir trabalhar com eles. 

“A Zilda lembra bem disso. Estávamos lá e de repente apareceram umas figuras dizendo: - 

olha precisamos de vocês” (Sueli de Azevedo, 08 de junho de 2018). Foi assim que foram 

pela primeira vez à favela. Adentrar numa realidades desconhecida suscitou alguns 

questionamentos, do ponto de vista do trabalho urbanístico – como seria identificar, 

                                                           

24
 Agradeço ao professor Marco Antonio da Silva Mello por disponibilizar a gravação do depoimento da 

arquiteta e urbanista Sueli de Azevedo, proferido durante o lançamento do livro Sementes Urbanas, de Carlos 

Nelson Ferreira dos Santos, dia 08 de junho de 2018 no Instituto Pereira Passos.  
25

  O padre Mário Prigol foi preso em 1970, na Igreja de Nossa Senhora do Salette, durante o regime militar no 

Brasil. A igreja desempenhou um papel importante na luta contra a remoção de moradores do Catumbi para a 

construção do Sambódromo.  Atualmente, o padre Mário Prigol não é mais o pároco da Igreja, mas reside no 

local. 
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classificar e numerar o espaço. Além do fato de serem assessores e os moradores não 

possuírem dinheiro.  

Nesse contexto foi elaborada uma metodologia simples para o levantamento de dados 

sobre a área, número de barracos, quantidade de famílias, etc. As informações foram 

levantadas pelos próprios moradores que posteriormente as entregaram anotadas em papel de 

pão, papel pardo, no escritório do grupo Quadra. E foi assim que os arquitetos iniciaram o 

trabalho na favela de Brás de Pina.  

Durante esse período o grupo Quadra foi contratado pela COPEG para realizar um 

levantamento urbanístico em quatro comunidades: Brás de Pina, Morro União, Mata Machado 

e Guararapes. Sueli de Azevedo relembra que esse trabalho foi fantástico, porque até então 

não havia uma metodologia para levantamento de dados urbanísticos e socioeconômicos em 

favela. Dessa forma, o grupo elaborou outras formas de classificação, a qual não condizia com 

a realidade da cidade formal. Em meio a esse trabalho de levantamento surgiu a CODESCO, 

com a finalidade de executar obras de urbanização em favelas. 

Aí sim, meu amigo Carlos Nelson foi muito brilhante, porque foi à hora em 

que a obra aconteceu e ele ficou à frente de Brás de Pina. E se eu contar para 

vocês o que era trabalhar numa comunidade: Brás de Pina era uma favela 

plana, encharcada no centro, em que você teria que começar a criar espaço 

de transferir pessoas das áreas mais alagadas, portanto menos densa, para 

uma área que a gente continha dentro do... próximo ali da comunidade. Mas 

a gente teve que começar a fazer uma brincadeira, um jogo, esvazio aqui, a 

empreiteira entra, faz as obras de infraestrutura, leva água e esgoto, energia e 

ai divide os lotes. Num final de semana, essa comunidade que foram 

selecionados para aqueles lotes, elas pegavam as suas casas, desmontavam, 

porque ali só tinha casas de madeira, transferiam para o final do lote (Sueli 

de Azevedo, 08 de junho de 2018). 

O processo descrito acima pela arquiteta se refere ao remanejamento dos barracos, 

uma das etapas da urbanização da favela. Sueli de Azevedo relembra que o arquiteto Carlos 

Nelson Ferreira dos Santos chegou ao escritório certa vez e disse não saber mais o que fazer, 

pois uma hora era a igreja, outra hora não sabe o que. E contou um caso ocorrido na época: 

Um dia o cara chegou no escritório: - eu não consegui desocupar a quadra 

tal. E nós perguntamos o que houve, o que está acontecendo? Não aconteceu 

dentro do programado por ele, porque ele era muito rigoroso. Ah, fui 

identificar quem era que estava lá impedindo, era a dona do puteiro. Ela 

disse: - final de semana nem pensar! Eu não saio daqui, é o meu dia de 

trabalho. Então, sexta, sábado e domingo não se mexia naquela quadra. A 

empreiteira, por outro lado, emputecida porque tinha que continuar (Sueli de 

Azevedo, 08 de junho de 2018). 
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 Apesar das dificuldades encontradas, as obras continuaram. E no segundo momento, 

da construção das habitações, Sueli de Azevedo conta que foi criado dentro do escritório um 

mini departamento de edificação, similar ao que existia na Prefeitura. As plantas das casas 

eram feitas pelos moradores em papel de pão, desenhada com lápis de cor raspadinho e 

entregue aos arquitetos.  

A Gilda, hoje a Gilda não está mais com a gente, mas foi fundamental nesse 

trabalho de análise. Vinham às plantinhas, ela analisava, orientava, devolvia 

para o morador com as correções, né, que eram necessárias. E por conta 

disso no primeiro mês nos tivemos trezentos projetos dentro do nosso 

escritório. O que não parava de entrar morador para conversar com a gente. 

Vim trazer meu projeto. Vim trazer meu projeto. Foi extremamente rico. 

Olha fantástico o trabalho (Sueli de Azevedo, 08 de junho de 2018). 

A arquiteta relembra uma visita que fez anos depois à favela, conta que no período da 

urbanização o sistema viário foi feito de maneira simples, sendo as vias principais destinadas 

a grandes veículos, a exemplo de ambulância e carro de lixo, para que pudessem entrar na 

favela. Todavia, ao retornar havia muitos carros de moradores estacionados nas ruas.  

Eram situações engraçadíssimas na comunidade, que era o morador que 

construiu a casa, fez o seu muro, mas aquele vizinho ali não fez, ai ele 

chegava para outro morador e dizia: você não vai fazer o seu muro? Nós não 

somos mais favela. Isso a gente ouviu. Ele já se considera um morador da 

cidade. Ele tinha muro, ele tinha delimitações (Sueli de Azevedo, 08 de 

junho de 2018). 

Sobre os desdobramentos dos trabalhos do grupo Quadra, Sueli de Azevedo ressalta 

que não havia, até aquele momento, um olhar para a favela, pois não havia registros oficiais 

sobre as favelas do Rio de Janeiro. Na época em que trabalhou na Prefeitura, a questão favela 

era tratada no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nesse período foi realizado 

um cadastro de favela, no qual foram mapeadas todas as favelas existentes naquele período, 

na cidade do Rio de Janeiro, contendo informações sobre os principais eixos e equipamentos 

urbanos. “Eu vejo isso, a própria Secretaria de Habitação como fruto desses trabalhos feitos 

em comunidades. E não existia esse olhar, sinceramente ninguém olhava pra favela, não 

existia, a realidade era essa. Os próprios documentos do Estado não existiam” (Sueli de 

Azevedo em 08 de junho de 2018).   

 

 



83 
 

3.3. Entre lembrar e esquecer 

 

Dez anos após a urbanização da favela, o arquiteto Carlos Nelson (1981) ressaltou que 

não havia mais memória coletiva em Brás de Pina, pois não se falava mais em luta, padre, 

CODESCO etc. exceto os saudosistas. 

As pessoas que vieram de fora pensam que moram num lugar engraçado, 

estranho, mas não sabem dizer por que e não estão informados sobre o que 

aconteceu há dez anos. As crianças pequenas não conhecem a história do 

local onde moram, pois os pais não se dão ao trabalho de dizer o que se 

passou lá (SANTOS, 1981, p. 84). 

 Por outro lado, no campo acadêmico a história esquecida, desconhecida pelos 

moradores não deixou de ser registrada e discutida como, por exemplo, essa dissertação que 

aborda esse processo. Assim como existem documentos nos arquivos do Estado. 

 Maurice Halbwachs (1990) sociólogo francês em sua obra A Memória Coletiva aborda 

a relação entre memória, indivíduo e coletivo. Para o autor (1990) a memória, mesmo 

residindo no âmbito individual, não está desvinculada da sociedade, ou seja, do coletivo. 

Diante disso, as lembranças que guardamos na memória estão atreladas às experiências 

vividas no âmbito social.   

Nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos 

outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos 

envolvidos, e com objetos que só nos vimos. É porque em realidade nunca 

estamos só. Não é necessário que outros homens estejam lá, que se 

distingam materialmente de nós: porque temos sempre conosco e em nós 

uma quantidade de pessoas que não se confundem (HALBWACHS, 1990, 

p.26). 

 Nesse contexto, Halbwachs (1990) argumenta que o esquecimento de uma parte de 

nossas vidas está atrelado ao distanciamento daqueles indivíduos que outrora fizeram parte do 

nosso cotidiano. Daí que reside a importância dos grupos com os quais nos relacionamos para 

as memórias individuais, na medida em que esses grupos são fundamentais para a manutenção 

das lembranças. Para que uma lembrança seja reconhecida e reconstruída é necessário que a 

memória individual tenha muitos pontos de contato com a memória coletiva.  

 No caso do esquecimento da memória coletiva em Brás de Pina, muitos moradores que 

participaram da experiência da urbanização não residem mais na antiga favela, outros já 

faleceram, ou eram crianças na época e não registraram em suas memórias tantos detalhes. 
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Todos esses exemplos evidenciam o afastamento dos indivíduos com o coletivo, o que 

propicia o esquecimento, na medida em que as lembranças deixam de ser compartilhadas e 

relembradas. 

 Nessa discussão sobre lembrança e esquecimento, o autor destaca dois elementos que 

compreendem o passado: aqueles em que o indivíduo pode evocar as lembranças quando 

quiser; e aqueles que não atendem a vontade do indivíduo de relembrar. O primeiro elemento 

está relacionado ao fato de que os acontecimentos mais presentes em nossas vidas são 

também os mais lembrados na memória dos grupos mais próximos a nós, quando o indivíduo 

precisar lembrar-se de algo ele poderá ter como base a memória que é compartilhada com os 

outros; enquanto que no segundo elemento, a lembrança fica restrita apenas a memória 

individual, que por não ser comum a outros indivíduos, é esquecida.  

O sociólogo Michael Pollak (1989) em seu artigo Memória esquecimento e silêncio 

parte do trabalho de Maurice Halbwachs sobre as memórias individuais e coletivas. Essas 

memórias são formadas por diferentes pontos de referência (monumentos, patrimônio 

arquitetônico, paisagens, datas e personagens históricos, tradição).   

Pollak (1989) aponta que na literatura sobre memória a abordagem durkheimiana 

analisa os diferentes pontos de referência que estruturam a memória coletiva de um 

determinado grupo. Nesse sentido, a memória de um grupo é estruturada a partir de 

hierarquias e classificações que irá diferir da memória coletiva de outros grupos, reforçando 

assim os sentimentos de pertencimento e as fronteiras sócio- culturais. Tal metodologia, 

presente na obra de Halbwachs, ressalta as funções positivas exercidas pela memória comum 

e reforça a coesão social através da adesão coletiva do grupo.  

A abordagem construtivista, diferente da metodologia durkheimiana, analisa os 

processos e os atores que intervém no trabalho de constituição e formalização das memórias. 

Dessa forma, privilegia-se a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias que 

contestam a memória oficial. Pollak (1989) argumenta que a memória subterrânea evidencia o 

caráter uniforme e opressor da memória coletiva nacional. Esse movimento implica numa 

disputa entre as memórias, na medida em que a memória subterrânea estabelece uma ruptura 

com o silêncio imposto pela memória oficial. 

Essas lembranças durante tanto tempo confinadas ao silêncio e transmitidas 

de uma geração a outra oralmente, e não através de publicações, 
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permanecem vivas. O longo silêncio sobre o passado longe de conduzir ao 

esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao 

excesso de discursos oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite 

cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares e de amizade, 

esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e 

ideológicas (POLLAK, 1989, p.5).  

A história da urbanização da favela Brás de Pina contribui para que a história da favela 

não seja apenas mostrada de maneira negativa: violência e medo, presente nos discursos 

oficiais que são reforçados pelos veículos de comunicação. Abordar essa experiência é falar 

da história do Rio de Janeiro, evidenciando o processo de luta dessas populações pelo direito 

à cidade, contra a estigmatização e a exclusão social.  

A questão do esquecimento é abordada por Pollak (1989) a partir do silêncio e da falta 

de escuta das memórias subterrâneas, uma vez que para uma pessoa relatar seu sofrimento é 

necessária uma escuta. As razões para o silêncio podem ser de cunho político e pessoal. O 

autor, ao estudar os sobreviventes dos campos de concentração nazista, cita como exemplo o 

fato dos pais pouparem os filhos das lembranças de suas feridas. Assim, o “não-dito”, o 

silêncio é acompanhado pela angustia de não encontrar uma escuta, de sofrer alguma punição 

por aquilo que se diz, ou pela possibilidade de se expor a um mal entendido. 

Em contexto distinto dos campos de concentração, a falta de escuta também se faz 

presente na experiência de Brás de Pina. Conversando com Teresa, ela comentou que os filhos 

não tem interesse na história da urbanização da favela, que ela já contou uma vez, porém eles 

não se importaram em saber da história que ela e sua família fizeram parte, a história do lugar 

em que vivem. Daí o silêncio, lembro que ela ficou emocionada ao relembrar os 

acontecimentos daquele período que não acessava na memória há tanto tempo, pois a 

lembrança traz consigo as emoções. Foi assim no depoimento da arquiteta Sueli de Azevedo, 

ao relembrar o período em que trabalhou com o Carlos Nelson na urbanização da favela, entre 

risos e voz embarga pela emoção.  

Em conversa com uma socióloga e professora do C.E Scudese, ela chamou a atenção 

para a falta de referências positivas entre os jovens. Nas conversas, as referências são sempre 

negativas: a colega adolescente que engravidou; o garoto que foi preso; o menino que foi 

assassinado, entre outras. “Ninguém fala do vizinho que se formou na faculdade, ou aquele 

que terminou o curso técnico”. Podemos considerar também o tempo dos adolescentes, o 
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tempo do aqui, do agora, em que o passado não se faz presente. E se tratando de um passado 

do qual não vivenciaram, não há do que lembrar. 

 O historiador francês Pierre Nora (1993), em seu trabalho Entre memória e história. A 

problemática dos lugares distingue as duas categorias analíticas: memória e história. De 

acordo com o autor, a memória está situada no presente, enquanto a história é uma 

representação do passado. 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela 

está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. A história é a construção sempre problemática e incompleta 

do que não existe mais (NORA, 1993, p.9). 

 Nesse sentido, a memória é entendida como “a constituição gigantesca e vertiginosa 

do estoque material daquilo que nos é impossível lembrar, repertório insondável daquilo que 

poderíamos ter necessidades de nos lembrar” (NORA, 1993, p.15). A dialética da lembrança e 

do esquecimento presente na memória implica no surgimento de lugares de memória. Nora 

(1993) argumenta que os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não existe 

memória espontânea, sendo necessária a criação de arquivos. Dessa forma, quanto menos a 

memória é vivida de forma interna, mais ela necessita de suportes externos e de referências 

tangíveis de uma existência que só vive a partir delas. Existe, nesse contexto, uma relação 

entre o sentimento de um desaparecimento rápido e definitivo com a preocupação com o 

significado preciso do presente e com a incerteza do futuro.  

De acordo com Pierre Nora (1993), os lugares de memória possuem três dimensões 

que coexistem em graus distintos. A primeira dimensão é a material – um depósito de 

arquivos; a segunda dimensão se refere à funcionalidade – os manuais de aulas, os 

testamentos que apresentam um caráter ritual; e por fim, a dimensão simbólica caracterizada 

por um acontecimento ou uma experiência vivida por um grupo. Essas três dimensões são 

constituídas através de um jogo de memória e história, uma interação de ambos os fatores que 

implica numa sobredeterminação recíproca.  

No dia em que entrevistei Teresa, ela levou consigo uma edição impressa original do 

Jornal do Brasil, de 11 de maio de 1991, intitulado A favela que deu certo – urbanização 
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idealizada por Marcílio Moreira
26

 mudou comunidade em Brás de Pina. A relíquia da família 

ficou em minhas mãos por algumas semanas, lembro que Teresa sempre perguntava quando 

devolveria, pois tinha receio de não mais vê-lo, ou se eu teria o mesmo cuidado com o jornal 

que ela. Por ser antigo, o jornal estava muito velho, qualquer descuido poderia rasgá-lo. Ela 

apontou para a foto da criança que estava na matéria e disse que ela era daquele tamanho na 

época da urbanização. O apego e cuidado que Teresa tem com o arquivo do jornal impresso 

corrobora a importância dos lugares de memória na dialética da lembrança e do esquecimento.  

 

Figura 15 - Jornal do Brasil, 11 de maio de 1991. 

Os lugares de memória tem a função de parar o tempo, ou seja, impedir o trabalho do 

esquecimento. Existem lugares de memória dominantes, aqueles em que se encontram a 

história oficial, normalmente imposta de cima para baixo; e os lugares dominados, aqueles 

onde se encontram o refugio e o silêncio. “Lugar de memória é um lugar duplo; um lugar de 

excesso, fechado sobre si mesmo, fechado sobre sua identidade, e recolhido sobre seu nome, 

mas constantemente aberto sobre a extensão de suas significações” (NORA, 1993, p.27). 

A ambiguidade entre o que é favela e o que é bairro permanece em aberto nas políticas 

públicas da cidade do Rio de Janeiro. No caso da favela de Brás de Pina, apesar da 
                                                           

26
 Marcílio Marques Moreira foi o presidente da extinta CODESCO, atualmente é um diplomata brasileiro.  
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urbanização, o lugar continua sendo definido como favela, pelo poder público, pela mídia e 

entre os moradores. Esse fato pode ser observado nos trabalhos de Santos (1981); Blank 

(1981); Silva (2015). Na reportagem citada acima, a favela, pós-urbanização, era denominada 

pelos moradores como Vila Santa Edwiges, que segundo os católicos é a protetora dos 

endividados. Entretanto, na fala dos moradores entrevistados, o termo favela, ou comunidade 

aparece como referência ao lugar. Atualmente, a mídia e os moradores se referem ao lugar 

como Cinco Bocas, enquanto o poder público define como favela de Brás de Pina.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência da urbanização da favela de Brás de Pina é referência para todas as 

iniciativas posteriores de urbanização popular do Rio de Janeiro. Estudantes, arquitetos e 

urbanistas que trabalharam com os integrantes do extinto grupo Quadra Arquitetos 

Associados inseriram em seus trabalhos as ideias pioneiras do referido grupo, bem como 

vários profissionais discutiram e se apropriaram dessas ideias a partir da produção literária 

sobre o caso.  

Um exemplo desse desdobramento foi o Programa Favela-Bairro, criado em 1994 pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro, com o objetivo principal de integrar a favela à cidade formal, por 

meio da implantação de infraestrutura urbana, serviços, equipamentos públicos e políticas 

sociais. A iniciativa era coordenada pela Secretaria Municipal de Habitação (SMH) e 

financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A participação popular 

estava presente na discussão passo a passo com os moradores. De acordo com informações 

divulgadas pela SMH, o programa foi indicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

no Relatório Mundial das Cidades 2006/07, como um exemplo a ser seguido por outros 

países. 

 Em 2010, com a mudança de gestão municipal, o Programa Favela-Bairro foi 

transformado pelo prefeito Eduardo Paes no Programa Morar Carioca, que tinha o intuito um 

tanto ambicioso de urbanizar todas as favelas cariocas até o ano de 2020 e de regularizar a 

situação fundiária, para que os moradores recebessem o título de propriedade de suas 

moradias. Gerônimo Leitão e Jonas Delecave (2013), no artigo O programa Morar Carioca: 

novos rumos na urbanização de favelas cariocas, apontam que, para a viabilização do 

programa, a prefeitura realizou uma parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-

RJ), selecionando, a partir de um concurso de metodologias de urbanização de favelas, 40 

escritórios liderados por arquitetos e urbanistas para a proposição de projetos e a realização 

dos trabalhos propostos. 

O escritório ARQHOS Consultoria e Projetos ficou responsável pela reurbanização do 

complexo do Cordovil, sendo Brás de Pina o lugar específico para a intervenção. O objetivo 

seria a implantação de obras de infraestrutura e equipamentos públicos; a previsão de ofertas 

habitacionais em novas áreas, acarretando na redução das desigualdades socioespaciais. Em 



90 
 

sua monografia sobre o bairro, contudo, a arquiteta Larissa Guimarães Silva (2015) afirma 

que não houve participação popular expressiva e que o projeto não saiu do papel.  

Na gestão do atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o secretário municipal 

de Urbanismo, Infraestrutura e Obras, Índio da Costa, informou ao telejornal local RJ TV, em 

17 de abril de 2017, que o programa Favela Bairro seria retomado pela Prefeitura, sendo a 

diferença em relação ao projeto anterior a garantia aos moradores do título de posse de suas 

casas. Uma proposta que tem gerado polêmica entre os ativistas e representantes de 

associações de moradores de favelas, por considerarem ser essa uma via direta para a 

gentrificação, sobretudo em favelas da Zona Sul carioca. 

No Brasil, a não-continuidade das políticas públicas que apresentam resultados 

positivos em sua avaliação é um dos motivos pelo qual os problemas continuam a persistir. 

Esse fato está diretamente atrelado à característica personalista da política brasileira, na 

medida em que os cargos do executivo tendem a modificar os nomes, as diretrizes, ou até 

mesmo a extinguir um programa que foi executado pelo governo anterior, como no caso aqui 

referido, para que os eleitores não associem mais um determinado programa à antiga gestão, 

como um feito de um governo anterior. 

Nos anos 2000, a existência de uma nova intervenção na área de Brás de Pina que 

entrou para a história dos movimentos populares urbanos confirma como o poder público 

ainda classifica esse lugar como favela, apesar da urbanização que ocorreu no final dos anos 

1960. Nesse sentido, o estigma de favela não está apenas atrelado ao território, mas tem 

relação também com os seus moradores, a partir de uma diferenciação socioeconômica e 

cultural dessas populações com as classes mais favorecidas. Essa problemática está imbricada 

no hiato existente entre a questão urbana e a questão social, na medida em que a maioria das 

políticas públicas de habitação e urbanização, na prática, não está acompanhada das políticas 

sociais, como o acesso aos serviços básicos de cidadania e a geração de emprego e renda para 

as populações beneficiadas.  

Apesar dessas limitações, cabe ressaltar a importância da urbanização da favela de 

Brás de Pina como uma experiência singular no processo de urbanização participativa em 

áreas informais (favelas), num período em que a política habitacional no Brasil era marcada 

pelos processos de remoções forçadas das populações urbanas. Sendo esse um dos primeiros 

projetos participativos, de fato, executado por gestores estatais, tendo início com uma 
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mobilização popular em pleno contexto de ditadura militar no país. Nesse sentido, os efeitos 

das experiências de planejamento em que a participação dos citadinos foi inserida na 

formulação e implementação de políticas públicas para as cidades brasileiras demonstra a 

importância do exercício do direito à cidade, ou seja, da produção e construção dos lugares 

vividos por seus próprios moradores.  

O registro da memória dessa experiência contribui para uma ressignificação sobre a 

perspectiva das favelas, vista de forma negativa, a partir da violência e do medo que se 

instalou nas últimas décadas em decorrência do tráfico de drogas e das ações de combate e 

repressão realizadas, às vezes desastrosamente, pelas políticas de segurança pública. Esse 

retrato está presente nos discursos oficiais, no sentido definido por Pollak (1989), em que a 

visão do dominante é considerada como uma verdade única. Abordar essa experiência é falar 

da própria história do Rio de Janeiro, demonstrando o processo de luta dessas populações pelo 

direito à cidade, contra a exclusão social e a estigmatização, não apenas enquanto sujeitos 

passivos frente às políticas impositivas do Estado.  

Dessa forma, os lugares de memória são fundamentais para que essas experiências, na 

dialética entre lembrança e esquecimento, não habite o lugar do esquecimento. Como foi 

abordada no capítulo 3 desta Dissertação, a memória coletiva é um exercício cotidiano 

sustentado pela troca permanente de informações entre os sujeitos que vivenciaram uma 

determinada experiência, com intuito de co-mover gerações para o que não pode ser 

esquecido. Com as entrevistas e depoimentos aqui realizados, percebemos que muitas pessoas 

faleceram ou se tornaram distantes, implicando no esquecimento desse caso e reforçando o 

silêncio sobre o tema pela falta de escuta interessada. Relembrar esse período e contar aos 

jovens que não viveram essa experiência é uma maneira de proporcionar o reconhecimento da 

história do lugar em que habitam.  Saber de onde vieram e conhecer o passado por meio de 

narrativas envolventes é um ato importante para entender o presente e modificar o futuro. 

Nesse sentido, tal como visto nesse trabalho, a instituição escolar exerce um papel 

fundamental no processo de construção da cidadania, ao tratar a questão urbana como 

instrumento pedagógico, possibilitando que os estudantes sejam conhecedores e críticos da 

realidade em que estão inseridos, sujeitos de mudanças de si mesmo e do próprio lugar em 

que aprendem e vivem. 
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ANEXO - Material fotográfico do projeto Scudese e Brás de Pina: suas raízes. 

 

 

 
 

Figura 16 - Cartaz sobre a professora Sonia Regina Scudese. Fonte: acervo da autora (2017). 

 
Figura 17 - Linha do tempo dos diretores do C.E. Scudese. Fonte: acervo da autora (2017). 
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Figura 18 - Gráfico dos bairros onde residem os alunos do 1º ano do ensino médio. Fonte: acervo da autora (2017). 

 

Figura 19 - Gráfico dos bairros onde residem os alunos do 2º ano do ensino médio. Fonte: acervo da autora 

(2017) 
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Figura 20 - Entrevista com imigrantes que vivem no bairro. Fonte: acervo da autora (2017). 

 

 

Figura 21 - Maquete representando o lazer no bairro. Fonte: acervo da autora (2017). 
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Figura 22 - Apresentação sobre a história de Brás de Pina. Fonte: acervo da autora (2017). 

 

 

Figura 23 - Apresentação sobre a história de Brás de Pina. Fonte: acervo da autora (2017). 

 

Figura 24 - Apresentação sobre a história de Brás de Pina. Fonte: acervo da autora (2017). 
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Figura 25 - Estação de trem do bairro. Fonte: acervo da autora (2017). 

 

Figura 26 - Antigo Cinema Santa Cecília. Fonte: Acervo da autora (2017). 

 

 

Figura 27 - Escola de samba Tupy de Brás de Pina. Fonte: Acervo da autora (2017). 
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Figura 28 - Casarão de Brás de Pina. Fonte: acervo da autora (2017). 

 


