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RESUMO 

 

CARDOSO. Anna Carolina Macedo. Meu Nome é Favela? A Reconfiguração 

Urbana do Rio de Janeiro e os Impactos na Favela do Vidigal. Rio de Janeiro, 

2018. Dissertação de mestrado- Programa de Pós Graduação em Serviço 

Social e Desenvolvimento Regional – Escola de Serviço Social, Universidade 

Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2018. 

 

O presente trabalho tem como objetivo de estudo analisar o processo atual de 

reconfiguração urbana do Rio de Janeiro e suas expressões na favela do 

Vidigal. Tendo como recorte temporal a inserção da Unidade de Polícia 

Pacificadora e compreendendo as configurações as quais esse programa se 

modela especificamente no Vidigal.  As implicações dessas modificações no 

território se revelam no cotidiano dos moradores da favela, os quais sofrem 

com a proposição de formas atuais de remoção, como também são imbricados 

no movimento de valorização desse espaço. Para compreender a totalidade 

desse contexto empreende-se uma análise sobre a conformação das cidades 

no capitalismo, o papel do Estado no ordenamento espacial e no 

desenvolvimento desse modo de produção, e como se configura a cidade do 

Rio de Janeiro dentro dessa conjuntura. A avaliação do Rio de Janeiro como 

uma cidade que traz em seu solo a distinção entre classes sociais auxilia na 

compreensão das políticas públicas voltadas para as favelas. As favelas se 

constituem como uma importante alternativa de moradia para a classe 

trabalhadora. Atualmente a favela do Vidigal vive um processo de intensificação 

da especulação imobiliária de seu espaço, essa pesquisa buscou compreender 

esse movimento através de pesquisa bibliográfica, coleta de dados, entrevistas 

e observação participante. Tal estudo possibilitou o entendimento que o 

processo em curso no Vidigal provoca o deslocamento de parcela dessa 

população, como também resulta na elaboração de estratégias pelos próprios 

moradores visando driblar algumas questões colocadas no cotidiano. O 

processo é percebido pelos moradores, porém as estratégias para assegurar a 



 

 

hegemonia (da forma de viver e pensar) das classes dominantes dificultam a 

articulação para a mobilização dessa população.  

 

Palavras-Chave: Favela do Vidigal - Especulação imobiliária - Cotidiano 

 

ABSTRACT 

 

CARDOSO. Anna Carolina Macedo. My name is Favela? The Urban 

Reconfiguration of Rio de Janeiro and the Impacts on the Vidigal Favela. Rio de 

Janeiro, 2018. Master's Dissertation - Graduate Program in Social Work and 

Regional Development - School of Social Service, Fluminense Federal 

University, Rio de Janeiro, 2018. 

 
The objective of this work is to analyze the current process of urban 

reconfiguration of Rio de Janeiro and its expressions in the Vidigal favela. 

Taking as a temporal cut the insertion of the Peacekeeping Police Unit and 

understanding the configurations that this program is modeled specifically in 

Vidigal. The implications of these changes in the territory are revealed in the 

daily life of the inhabitants of the favela, who suffer with the proposition of 

current forms of removal, but are also imbricated in the movement of 

valorization of this space. In order to understand the totality of this context, an 

analysis is made of the conformation of cities in capitalism, the role of the State 

in spatial planning and the development of this mode of production, and how the 

city of Rio de Janeiro is configured within that conjuncture. The evaluation of 

Rio de Janeiro as a city that brings in its soil the distinction between social 

classes assists in the understanding of the public policies directed to the 

favelas. The favelas constitute an important alternative housing for the working 

class. Currently Vidigal favela is experiencing a process of intensification of real 

estate speculation in its space, this research sought to understand this 

movement through bibliographic research, data collection, interviews and 

participant observation. This study made it possible to understand that the 



 

 

process underway in Vidigal causes the displacement of a portion of this 

population, but also results in the elaboration of strategies by the villagers 

themselves, in order to overcome some of the issues posed in everyday life. 

The process is perceived by the residents, but the strategies to ensure the 

hegemony (of the way of living and thinking) of the ruling classes make it 

difficult to articulate the mobilization of this population. 

 

 Keywords: Favela do Vidigal - Real estate speculation - Daily life 
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APRESENTAÇÃO 

A presente dissertação de mestrado é fruto de inquietações que 

surgiram durante a participação no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Favela e Espaços Populares (NEPFE /UFF). 

A inserção enquanto pesquisadora no NEPFE ocorre no inicio da prática 

acadêmica, enquanto estagiária de Serviço Social no Sistema Penitenciário do 

Estado do Rio de Janeiro (2012- 2014), que inclusive resultou na confecção do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na graduação, onde foi discutida a 

relação entre os egressos do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro e a 

favela1.  

Outro ponto importante é a aproximação com o território de pesquisa. 

Fui moradora do Vidigal até os dezesseis anos de idade, onde foi possível 

estabelecer fortes relações afetivas e que são cultivadas até hoje. A relação 

com o NEPFE se colocou também através dos estudos que possibilitaram 

compreender o espaço com o qual tinha relações de representação e 

identificação.  

A vinculação com o grupo de pesquisa foi fundamental para a 

compreensão de que o Vidigal estava passando por um processo com 

características distintas de outros espaços da cidade. A observação da 

modificação espacial desse território foi se tornando visível, o que causava 

estranhamento e motivou a busca por entender o que realmente estava por trás 

de tal processo.  

Numa das idas até o Vidigal, ao conversar com parentes e amigos, 

muitos relataram o processo de deslocamento intenso de moradores para 

outros espaços da cidade por conta do aumento excessivo dos preços. Uma 

amiga, que atualmente reside na casa onde morei informou que essa casa já 

tinha sido alvo de ofertas para compra por um empresário, que ofereceu oito 

vezes mais do que o valor pago por ela a minha família. Aqui cabe um 

parêntese, pois o a época da venda da casa (2006) é conhecida no Vidigal por 

“época da guerra”, onde confrontos intensos entre facções rivais impuseram 

                                                 
1
Tema do TCC: “VIOLAÇÃO DE DIREITOS: MORADOR DE FAVELA EGRESSO DO SISTEMA 

PRISIONAL NO RETORNO A VIDA EXTRAMUROS” 



 

 

 

 

uma rotina de terror e medo aos moradores, sendo essa uma das causas para 

nossa saída dessa favela.  

A participação em um projeto de educação2 em algumas favelas da 

cidade do Rio de Janeiro (Complexo do Alemão, Rocinha, Prazeres, Fallet, 

Fogueteiro, Coroa, Escondidinho, Julio Ottoni) no ano de 2014, também 

intensificou o interesse em estudar esses espaços, pois a aproximação diária 

com tais territórios possibilitou a percepção das modificações que estavam em 

curso e que iam se refletindo diretamente na vida de seus moradores. 

O NEPFE proporcionou a aproximação com as lutas travadas pelo 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) através de um projeto de 

extensão.  Essa aproximação merece destaque nesse trabalho, pois 

possibilitou a participação nesse espaço como também a observação da 

materialização da resistência da classe trabalhadora. O anseio por outro tipo de 

cidade e sociedade, como também o compromisso com a luta pelo direito à 

cidade se fortaleceram e hoje direcionam minhas escolhas políticas e 

profissionais. 

 No ano de 2017 tive a oportunidade de retornar ao Vidigal, agora como 

assistente social do Grupo de Teatro Nós do Morro3, onde foi possível 

empreender entrevistas, colher dados e também realizar debates com alunos, 

responsáveis e equipe sobre o contexto atual do Vidigal. 

No ano de 2018 tenho a oportunidade de compor a Comissão de Direitos 

Humanos do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS-

RJ), sendo conselheira suplente no Conselho Estadual de Direitos Humanos 

representando o CRESS/RJ.  E atualmente, atuo como assistente social no 

CREAS do município de Arraial do Cabo, onde novos desafios se colocam 

nessa trajetória. 

O presente estudo propõe uma reflexão sobre as modificações que 

ocorrem nas favelas atualmente, realizando um recorte temporal pelo período 

                                                 
2
Projeto Aluno Presente 

3
O Grupo Nós do Morro é uma associação cultural sem fins lucrativos fundada em 1986, com 

objetivo de proporcionar o acesso à arte e à cultura para crianças, jovens e adultos do Morro 
do Vidigal.  O projeto oferece atividades e cursos nas áreas de teatro (atores e técnicos) e 
cinema (roteiristas, diretores e técnicos). Desde 2010 é qualificada como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 



 

 

 

 

de inserção da Unidade de Policia Pacificadora para entender esse processo 

no Vidigal. Analisando as características do Estado no enfrentamento das 

expressões da Questão Social, e a lógica de mercantilização que perpassa 

esses espaços da cidade. Entendendo a constituição de diferentes territórios 

na cidade como parte do desenvolvimento desigual e combinado do 

capitalismo, sendo a favela local de moradia da classe trabalhadora que é 

constantemente criminalizada.  

A instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) ocasionou o 

aumento da especulação imobiliária dos espaços favelados, acarretando 

mudanças no cotidiano e nas formas de habitação dos moradores locais. 

Dessa forma, pretende-se contribuir para a compreensão da modificação do 

ordenamento espacial desses locais e seus rebatimentos na vida dos 

moradores, dando visibilidade a essa questão. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente dissertação de mestrado no âmbito do programa de Pós 

Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional (PGSSDR) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), tem por objetivo analisar a partir da 

inserção da UPP no Vidigal, a intensificação da especulação imobiliária nesse 

espaço e os rebatimentos desse processo na classe trabalhadora que reside 

no local. 

Lefebvre (2016), alerta que não há como pensar a cidade sem conceber 

o espaço que ela ocupa e do qual ela se apropria. Continua afirmando que é 

impossível pensar a cidade e o urbano enquanto obras sem antes concebê-los 

como produtos. 

À sua maneira, produtivo e produtor, o espaço entra nas 
relações de produção e nas forças produtivas (mal ou bem 
organizado). Seu conceito não pode, portanto, isolar-se e 
permanecer estático. Ele se dialetiza: produto- produtor, 
suporte das relações econômicas sociais. (LEFEBVRE, 2016, 
p. 3) 

 
Para o autor, se o espaço social4 intervém no modo de produção (efeito, 

causa e razão) ele também muda com esse modo de produção, ou seja, ele 

muda com as sociedades. O modo de produção organiza e produz o seu 

espaço e tempo, dessa forma se realizando. 

Para Lefebvre (2008) o espaço da sociedade capitalista se pretende 

racional, porém na prática é comercializado e despedaçado, sendo 

simultaneamente global e pulverizado. Essas contradições irrompem no plano 

institucional e é nesse plano que se percebe que a classe dominante dispõe de 

duplo poder sobre o espaço: primeiramente pela propriedade privada do solo e 

em segundo lugar, pela globalidade, o conhecimento, estratégia e ação do 

Estado. 

No capitalismo a produção do espaço se realiza na contradição fundante 

do ato de produzir. Isso significa que a propriedade privada da riqueza social, 

incluindo o espaço socialmente produzido, é mediação necessária na relação 

cidadão – cidade. (CARLOS, 2016) 

                                                 
4
 É o espaço construído, produzido, projetado, portanto o espaço urbano. 
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A produção do espaço envolve vários níveis de realidade como 
momentos diferenciados da reprodução geral da sociedade: o 
da dominação política, o das estratégias do capital objetivando 
sua reprodução continuada e o das necessidades/ desejos 
vinculados à realização da vida humana. Esses níveis 
correspondem à prática socioespacial real que se revela 
produtora dos lugares [...] (CARLOS, 2016, p. 96)   

 
 

O movimento de reprodução do espaço a partir da fragmentação da 

cidade apresenta uma dimensão mais ampla. O que está à venda, nesse 

momento, é a própria metrópole, isto se coloca como parte estratégica do 

capital de criar novas fronteiras de acumulação. (CARLOS, 2016) 

Entendendo que o capitalismo além de produzir e reproduzir relações 

sociais que sustentam esse modo de produção, também influi na construção de 

espaços desiguais. Desta forma, a segregação se estabelece como um dos 

resultados das estratégias de acumulação do capital no espaço urbano.  

Essa dinâmica produz territórios proletarizados, destituídos de 
bens e serviços de qualidade, em locais onde reside uma 
parcela significativa da população destituídas dos meios de 
produção. (SANTOS, 2016, p. 2)  

 

A segregação5 residencial é resultante da necessidade de se 

estabelecer a diferenciação dos locais de reprodução das diferentes classes 

sociais. A segregação espacial coloca-se na produção do espaço como um 

importante processo do espaço urbano. 

A distribuição das áreas industriais, das áreas de lazer, dos 
espaços públicos, dos locais de consumo, das vias de tráfego e 
dos meios de transporte, das escolas e dos hospitais, da 
limpeza e da segurança pública está, em diferentes graus, 
ligada à segregação espacial, exibindo também uma nítida 
espacialidade diferencial. (VASCONCELOS; CORREA E 
PINTAUDI, 2016, p. 9) 

 

Para Corrêa (2016), a segregação residencial é vinculada às classes 

sociais em seus espaços de existência e reprodução, ou seja, significa que a 

concentração das classes sociais no espaço urbano gera áreas sociais com 

tendência à homogeneidade interna e heterogeneidade entre elas. 

A segregação residencial da cidade capitalista emerge a partir 

                                                 
5 A palavra vem do latim segrego e indica a ideia de cercamento.  (VASCONCELOS, 2016). 
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da localização diferenciada no espaço urbano dessas distintas 
classes sociais e suas frações. Admite-se, assim, que quanto 
mais intensa a fragmentação social, mais complexa será a 
segregação residencial. (CORRÊA, 2016, p. 42)  

 

Carlos (2016) parte da tese que a segregação é característica 

fundamental da produção do espaço urbano. Compreendendo a produção do 

espaço como um produto histórico e que está submetido à logica de 

acumulação capitalista. 

Deste modo, o espaço urbano produzido sob a égide do valor 
de troca se impõe ao uso social da cidade. Este processo 
realiza a desigualdade na qual se assenta a sociedade de 
classes, apoiada na existência da propriedade privada da 
riqueza que cria acessos diferenciados dos cidadãos à 
metrópole, em sua totalidade, a partir da aquisição por 
moradia. A produção do espaço urbano funda-se, assim, na 
contradição entre a produção social da cidade e sua 
apropriação privada. A existência da propriedade privada da 
riqueza apoiada numa sociedade de classes e a constituição 
do espaço como valor de troca geram a luta pelo “direito à 
cidade”. (CARLOS, 2016, p. 97) 

 

A urbanização do capital pressupõe a dominação da classe capitalista do 

processo urbano, como dos aparelhos do Estado, e sobre populações inteiras 

(seus estilos de vida, sua capacidade de trabalho, seus valores culturais e 

políticos). Ou seja, a cidade e o processo urbano que a produz são esferas 

importantes da luta de classes. (HARVEY, 2014) 

O Estado fortalece tais diferenciações, como também favorece através 

de seus aparatos, a produção e reprodução do capital, servindo aos interesses 

da classe dominante. 

A produção do espaço com fragmentações e desigualdades é elucidada 

a partir da Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado, segundo Trotsky 

(2007), Lenin (2005), Novack (1988) e Lowvy (1995), essa lei apresenta as 

formas combinadas do capitalismo na busca por acumulação, produzindo 

desigualdades que se refletem tanto entre os países, como entre as cidades e 

em nível local dentro das próprias cidades. Um dos objetivos dessa pesquisa 

implica em analisar a constituição da cidade e seus diferentes espaços como 

produto do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. A reflexão 

sobre o papel do Estado e da sociedade civil nesse contexto também se faz 
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presente no desenvolvimento desse trabalho, assim como o estudo da 

mercantilização do espaço da favela e os rebatimentos na vida dos moradores. 

A constituição da cidade do Rio de Janeiro ocorre com a constante 

diferenciação entre os espaços ocupados pela classe burguesa e a classe 

trabalhadora, dentro desse contexto nasce a favela 

.Nesse estudo se realiza um panorama da consolidação das favelas no 

Rio de Janeiro, com foco na favela do Vidigal que vem vivenciando intensas 

modificações, tanto em seu espaço como no perfil de seus moradores. 

As metamorfoses que se apresentam nas favelas atualmente estão 

conectadas em sua maioria, a instalação da Unidade de Policia Pacificadora 

nesses territórios. As propostas de enfretamento da questão social6 no Brasil 

articulam assistência focalizada/ repressão, com o auxílio do braço coercitivo 

do Estado. (IAMAMOTO 2001) Dessa maneira o Estado responde com 

repressão as demandas da classe trabalhadora que ocupa a favela.  

A Unidade de Polícia Pacificadora impõe um rearranjo à vida da 

população que mora nas favelas, seja pelo cerceamento que se coloca no 

cotidiano, seja como propulsionadora de valorização (via especulação) desse 

espaço. 

Essas mudanças, que são apresentadas como melhoras para as 

favelas, e que beneficiarão os moradores, têm resultado na migração dos 

moradores para regiões mais distantes do centro por não poderem arcar com 

os custos envolvidos na sua permanência. Dentro desse contexto está a favela 

do Vidigal que vem passando por um significativo processo de deslocamento 

de seus moradores, ocasionado pelo alto custo de vida imposto atualmente. 

A favela do Vidigal, desde a década de 1970 é procurada para ser 

moradia de artistas e estrangeiros, e alvo de intensas especulações 

imobiliárias, tendo passado por várias tentativas de remoções combatidas pela 

                                                 
6
[...] diz respeito ao conjunto de expressões das desigualdades sociais engendradas na 

sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese 
no caráter coletivo da produção contraposto à apropriação privada da própria atividade 
humana- o trabalho-, das condições necessária à sua realização, assim como de seus frutos. 
(IAMAMOTO, 2001, p. 17) 
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mobilização popular. Porém, a expulsão através de mecanismos de pressão 

econômica, tem sido a mais eficiente.  

Na presente pesquisa procurou-se compreender os rebatimentos desse 

processo na vida dos moradores. A compreensão do cotidiano dos espaços 

populares se faz relevante para a análise da constituição dos sujeitos sociais. 

Dessa forma, o esforço para se debruçar sobre as diferentes dimensões da 

vida na favela e da cultura, focando nos equipamentos e espaços de 

socialização desse território, apresentam elementos que contribuem para a 

compreensão do papel do Estado. (FARAGE, 2012) 

Este trabalho teve como metodologia inicial o desenvolvimento de um 

estudo bibliográfico primário e secundário, a partir de teses, artigos e outros 

tipos de produções teóricas sobre o tema. Como também efetuou-se um 

levantamento de materiais jornalísticos e publicitários, entendendo o objeto de 

estudo como parte do cenário contemporâneo. Nesse momento, realizou-se 

coleta de dados para delinear um perfil populacional atualizado (através de 

uma amostragem), a partir da inserção junto à população atendida pela 

instituição Grupo de Teatro Nós do Morro.  

No segundo momento empreendeu-se um estudo quantitativo através de 

pesquisas estatísticas e de levantamento de dados que apresentem as 

características desse espaço. Como também, realizou-se um estudo qualitativo 

através de entrevista semiestruturada, qualificando-as e analisando-as com 

base nos conceitos teóricos preestabelecidos. Tais entrevistas foram realizadas 

com quatro moradoras onde foi possível subsidiar questionamentos e 

observações realizadas durante a permanência no território de estudo, como 

também fornecer aspectos ainda não percebidos. Caracterizamos as 

entrevistadas desta forma: Moradora 1 (43 anos, recepcionista), Moradora 2 

(29 anos, professora), Moradora 3 (49 anos, vendedora de planos 

assistenciais, possui imóveis alugados no Vidigal) e Moradora 4 (40 anos, 

produtora cultural). 

Como aponta Minayo (2007), 

O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da 
realidade sobre a qual formulou uma pergunta, mas também 
estabelecer uma interação como os “atores” que conformam a 
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realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico 
importantíssimo para quem faz pesquisa social. (MINAYO 
2007, p. 61) 
 
 

Este trabalho conta com três capítulos. O primeiro capítulo se propõe a 

analisar de que forma o sistema capitalista se desenvolve, tendo a 

desigualdade como impulsionador do seu processo de expansão, de modo que 

o capitalismo determina e é determinado pelo espaço urbano. Dentro desse 

contexto, ressalta-se o papel do Estado enquanto facilitador do 

desenvolvimento capitalista e como um instrumento que age na questão 

urbana, influenciando o ordenamento espacial e as relações sociais que se 

estabelecem no interior da cidade. Ainda nesse capítulo, realiza-se um resgate 

histórico da constituição da cidade do Rio de Janeiro, ressaltando as 

particularidades inerentes ao processo de desenvolvimento do país e 

exemplificando através da história o reflexo das contradições próprias do 

desenvolvimento capitalista no espaço urbano. 

No segundo capítulo, aprofunda-se o estudo sobre a conformação das 

favelas na cidade do Rio de Janeiro, empreendendo um esforço para resgatar 

histórias de mobilizações dos moradores contra políticas de austeridade 

propostas pelo Estado, consequentemente apresentando um panorama de 

políticas voltadas para esse espaço. Em seguida, apresenta-se um apanhado 

sobre a constituição da favela do Vidigal, ressaltando memórias, características 

e especificidade desse espaço. Dando sequência, realiza-se o debate sobre as 

instituições que impactam o cotidiano do Vidigal: o Grupo de Teatro Nós do 

Morro e a Unidade de Polícia Pacificadora. 

O terceiro e último capítulo, se propõe a analisar como a lógica de 

mercantilização do espaço através do discurso de revitalização da cidade 

(como forma de preparação para os mega eventos) influencia nas novas 

formas de deslocamento da população que reside em algumas favelas, 

auxiliada pela implementação da Unidade de Polícia Pacificadora. Tal análise 

se estende para a avaliação dos rebatimentos desse processo na vida dos 

moradores, levando em conta as suas expressões no cotidiano desse espaço.  
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Capítulo I – O DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO E O PAPEL DO 

ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DA CIDADE CONTEMPORÂNEA  

 

Toda sociedade produz seu espaço, ou, 

toda sociedade produz um espaço.  

(LEFEBVRE, 2008) 

 

 

Compreender as formas que o capitalismo produz e se reproduz se faz 

necessário para analisar os reflexos desse movimento no espaço urbano. Marx 

(1971) afirma que nessa sociedade a mercadoria passa a ter centralidade, a 

prioridade é a obtenção de lucro. Nessa sociedade onde poucos detêm os 

meios de produção e a maioria necessita vender a sua força de trabalho para 

sobreviver se coloca uma contradição central: a medida que a taxa de lucro 

aumenta, também se eleva a pobreza. Essa contradição se expressa no 

espaço urbano. 

Diante disso, entende-se que o capitalismo tem a desigualdade como 

componente necessário ao seu desenvolvimento. Novack (1988) discorre sobre 

a noção de desenvolvimento desigual e combinado para explicar a forma 

desigual que o capitalismo se desenvolve em diferentes lugares, levando em 

conta suas particularidades, demonstrando que esse desenvolvimento não 

ocorre de forma linear. A lei do desenvolvimento desigual e combinado 

demonstra as relações determinadas entre países, cidade, auxiliando na 

compreensão do desenvolvimento do nível global ao local e vice versa. 

Dentro desse contexto, vale ressaltar a importância do Estado para 

auxiliar no desenvolvimento do capitalismo. Segundo Marx (1971) o Estado se 

coloca a serviço da burguesia, e as determinações de suas ações estarão 

ligadas aos interesses dessa classe. É o Estado que define as formas de 

apropriação do solo da cidade, pois tem o controle dos investimentos, 

regulamentação e, portanto o controle do uso do solo.  

A cidade reflete as relações sociais em seu território7. Dessa forma, o 

                                                 
7
Para Haesbaert (2014) território tem a ver com poder, mas não só com o poder político. Diz 

respeito tanto ao poder no sentido de dominação, quanto no sentido simbólico, de apropriação. 
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território da cidade dentro do capitalismo será desigual, pois é planejada para 

facilitar o processo de acumulação capitalista em detrimento das necessidades 

reais das pessoas que a ocupam. 

A cidade do Rio de Janeiro tem a desigualdade presente em seu solo. A 

segregação desse espaço está ligada a renda, pois os espaços residenciais 

são diferenciados a partir do ângulo socioeconômico. As favelas cariocas 

apresentam também, além do fator econômico, a questão racial que está ligada 

a constituição da sociedade brasileira. A fragmentação dos moradores da 

cidade do Rio de Janeiro ocorre de acordo com a sua condição econômica, 

social e cultural. Esses fatores colocados no espaço refletem os conflitos 

gerados pelo antafonismo de classe. 

 

1.1    Desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. 

 

A sociedade capitalista produz e reproduz a todo o momento as 

condições materiais da produção da vida como também as relações sociais 

que a sustenta. Ao produzirem os meios de vida os homens produzem sua vida 

material, sendo os indivíduos dependentes das condições materiais de sua 

produção. Essa produção pressupõe intercambio entre indivíduos, grupos 

sociais e países. (MARX e ENGELS, 1991) 

Segundo Marx (1971) para fazer história os homens precisam ter 

condições de viver, e ao produzir os meios que satisfaçam suas necessidades 

criam também novas necessidades e novas relações sociais “a produção de 

ideias, de representações, da consciência, está entrelaçada com a atividade 

material.” (MARX e ENGELS, 1991, p. 36) Ao desenvolverem a produção 

material, os homens transformam sua realidade e seu pensar.  O autor 

completa dizendo que, 

Na produção social da própria existência, os homens entram 

                                                                                                                                               
“O território é uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de poder que 
envolvem, concomitantemente, sociedade e espaço geográfico” (HAESBAERT; LIMONAD, 
2007, p. 42) 
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em relações determinadas, necessárias, independentes de sua 
vontade; estas relações de produção correspondem a um grau 
determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas 
materiais. (MARX, 1971, p. 45) 

 
 

Portanto, “não é a consciência dos homens que determina o seu ser, ao 

contrário, é o seu ser social que determina sua consciência”. (MARX, 1974, p. 

45) E a totalidade dessas relações de produção formam a estrutura econômica 

da sociedade que é a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura 

jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de 

consciência. (MARX 1971) 

Para Marx (1971) na sociedade capitalista a mercadoria passa a ter 

centralidade, tudo passa a ter preço, o próprio trabalhador nada mais é que um 

mero vendedor da sua mercadoria- força de trabalho, configurando-se como 

trabalhador assalariado. O salário é apenas parte do que o trabalhador 

produziu (trabalho pago), necessário a sua subsistência (a sua reprodução), o 

restante do valor apropriado pelo patrão é a mais-valia que é a fonte da 

acumulação capitalista, portanto a produção de mais–valia é o propósito e o 

que define a produção capitalista. Essa é lei geral de acumulação capitalista. 

Força de trabalho é aí comprada não para satisfazer, mediante 
seu serviço ou seu produto, às necessidades pessoais do 
comprador. Sua finalidade é a valorização de seu capital, 
produção de mercadorias que contenham mais trabalho do que 
ele paga, portanto, que contenham uma parcela de valor que 
nada lhe custa e que, ainda assim, é realizada pela venda de 
mercadorias. Produção de mais-valia ou geração de excedente 
é a lei absoluta desse modo de produção (Marx, 1971, p. 251) 
 
 

Com o avanço do processo de acumulação e a elevação da 

produtividade, ocorre uma mudança na composição orgânica do capital8 na 

qual há um aumento dos meios de produção e uma redução na quantidade de 

força de trabalho. O resultado dessa modificação é o aumento da quantidade 

de trabalho excedente e redução do trabalho necessário.  

Na contra mão dessa redução de capital variável há um crescimento 

absoluto da população trabalhadora que não é absorvida, aumentando o 

                                                 
8
[...] proporção em que se reparte em capital constante ou meios de produção e capital variável 

ou força de trabalho. (Marx, 1971, p. 245) 
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Exercito Industrial de Reserva. Esse excedente populacional intensifica a 

concorrência entre os trabalhadores empurrando os salários para baixo, 

portanto útil e necessária ao capital para o aumento da extração da mais-valia. 

A população trabalhadora produz a acumulação do capital e, portanto produz 

os meios de sua própria redundância relativa, gerando miséria na mesma 

intensidade que gera riqueza isto é, portanto o que funda a Questão Social9. 

De acordo com Marx (1971, p. 275) “a acumulação da riqueza num polo é, 

portanto, ao mesmo tempo, a acumulação da miséria.” E é dessa forma que o 

capitalismo se desenvolve. 

Quanto maiores a riqueza social, o capital em funcionamento, o 
volume e a energia de seu crescimento, portanto também a 
grandeza absoluta do proletariado e a força produtiva de seu 
trabalho, tanto maior o exercito industrial de reserva. A força de 
trabalho disponível é desenvolvida pelas mesmas causas que a 
força expansiva do capital. A grandeza proporcional do exercito 
industrial de reserva cresce, portanto, com as potencias da 
riqueza (Marx 1971, p. 274). 

 
 

 Essa contradição que é inerente ao capitalismo, se expressa no solo 

urbano, o desenvolvimento das forças produtivas impõe mudanças no seio da 

cidade industrial como também entre os países. Maricato (2015) destaca que 

as cidades surgem antes do capitalismo, mas elas se modificam nele, pois os 

processos de urbanização vão acompanhando as modificações do capitalismo. 

As cidades vão sendo moldadas em cada momento histórico de acordo com os 

interesses do capitalismo, mas isso implica também em contradições, pois os 

interesses de classe são contrapostos. Portanto, o ordenamento espacial da 

cidade submetido aos interesses econômicos se desenvolverá desigualmente 

expressando o conflito de classes. 

O desenvolvimento do capitalismo modifica as formas de produzir, de 

socializar e a forma de organização espacial de cada território de acordo com 

os propósitos do capital. As cidades vão se constituindo para atender as 

necessidades do desenvolvimento capitalista. 

A cidade é o lugar de reprodução da força de trabalho. Para a classe 
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trabalhadora, a cidade se mostra atrativa pelo seu valor de uso10 (moradia, 

serviços públicos, etc), já os capitalistas agem em função do seu valor de 

troca11, pois eles ganham com a produção e exploração do espaço urbano. 

Essa diferenciação no uso do solo urbano que apresenta uma oposição de 

classe, gerando um conflito básico. O capitalismo que transforma tudo em 

mercadoria transforma a cidade em mercadoria. 

O desenvolvimento capitalista não ocorre de forma linear, ele estará 

condicionado ao contexto histórico de cada país, ou cidade. Como o 

capitalismo é um sistema que produz e se alimenta da desigualdade, o seu 

desenvolvimento será igualmente desigual. 

A lei do desenvolvimento desigual e combinado auxilia na compreensão 

das formas que o capitalismo utiliza para se desenvolver em âmbito mundial. 

De acordo com Novack (1988) essa lei é uma fusão de duas leis relacionadas: 

“O seu primeiro aspecto se refere às distintas proporções no crescimento da 

vida social. O segundo, a correlação concreta desses fatores desigualmente 

desenvolvidos no processo histórico.” (NOVACK, 1988, p. 9) 

O domínio dos homens sobre as forças produtivas e o avanço destas 

são aspectos fundamentais desta lei. O crescimento das forças produtivas 

dependerá das condições históricas e naturais de determinado segmento da 

sociedade. Essas diferenças conferem distintas proporções de 

desenvolvimento aos diferentes povos, respeitando o contexto histórico. Como 

destaca Marx e Engels (1991) “as relações entre nações dependem do seu 

estado de desenvolvimento no que se refere às forças produtivas, à divisão do 

trabalho e ao intercambio interno.” (MARX e ENGELS, 1991, p. 28) 

O processo do desenvolvimento desigual e combinado pode ser 

observado entre os países, dentro da própria nação (diferenças regionais) e 

desta com o restante do mundo, numa perspectiva da totalidade. “Essas 

desigualdades são a expressão específica da natureza contraditória do 

                                                 
10

A utilidade de uma coisa transforma essa coisa num valor-de-uso. Os valores-de uso só se 
realizam pelo uso ou pelo consumo. Constituem o conteúdo material da riqueza. (MARX, 2016) 
11

O valor-de-troca surge, antes de tudo, como a relação quantitativa, a proporção em que 
valores-de-uso de espécie diferente se trocam entre si. (MARX, 2016) 
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progresso social e da dialética do desenvolvimento humano.” (NOVACK, 1988, 

p. 26) 

Novack (1988) aponta ainda que as mudanças vivenciadas nas 

civilizações são complexas, e tem uma lógica no seu processo, que não é 

linear, mas que relaciona-se entre irregulares e regularidades  

[...] a regularidade é fundamentalmente determinada pelo 
caráter e desenvolvimento das forças produtivas e o modo de 
produzir os meios de vida. Contudo, este determinismo básico 
não se manifesta no desenvolvimento real da sociedade de 
maneira simples, direta e uniforme, e sim por meios 
extremamente complexos, desviados e heterogêneos.” 
(NOVACK, 1988, p. 33) 

 

Quando ocorre a fusão de diferentes fatores históricos, algumas 

características pertencentes a uma etapa da evolução se ligam a outras que 

são de uma etapa mais elevada. Quando esses elementos de diferentes etapas 

da evolução se unem, dão origem a um novo fenômeno com suas próprias 

características. A dialética da história se manifesta na união de elementos 

diferentes e opostos e o desenvolvimento desigual e combinado apresenta-se 

como uma mistura de elementos atrasados com fatores modernos. 

Para Maricato (2015) um bom exemplo da materialização do 

desenvolvimento desigual e combinado nas cidades é a construção de moradia 

pelos próprios moradores. Sendo a autoconstrução uma forma mais acessível 

de possuir a moradia, ela ocorre durante os períodos de folga dos 

trabalhadores, na maioria das vezes ignorando a legislação urbanística e está 

no rebaixamento do custo da força de trabalho. Essa atividade contribuiu para 

a acumulação capitalista no Brasil no período de industrialização, “a 

industrialização com baixos salários correspondeu à urbanização com baixos 

salários” (MARICATO, 2015, p. 27). O exemplo demonstra que um certo 

desenvolvimento (industrialização) dependeu de um modo pré-moderno 

(autoconstrução de casa) para configurar uma parte da cidade, e essa 

interligação é fundamental para acumulação capitalista.  

Para Lowy (1995) a teoria do desenvolvimento desigual e combinado 

busca entender e romper com o evolucionismo, com a ideologia do progresso 
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linear e com o eurocentrismo. Neste sentido, tal teoria favorece a compreensão 

do desenvolvimento do capitalismo em países subdesenvolvidos como no caso 

do Brasil. 

O subdesenvolvimento dos países periféricos e seu atraso são 

substanciais ao desenvolvimento dos países centrais. Os países dependentes 

(econômica, política e ideologicamente) sustentam parte do processo de 

acumulação e enriquecimento dos países desenvolvidos. Esse processo 

determina todas as relações que são estabelecidas para garantir a hegemonia 

capitalista e sua funcionalidade no processo de produção e reprodução da 

força de trabalho. 

Cada nação assim tem uma função na combinação engendrada pelo 

modo de produção capitalista.  Os diferentes estágios interagem, se combinam. 

Nas palavras de Lowy (1995) “o processo do desenvolvimento capitalista, 

criado pela união das condições locais (atrasadas) com as condições gerais 

(avançadas)” é a essência dessa racionalidade. (LOWY, 1995, p.75) 

Com o objetivo de alcançar os países mais avançados, as sociedades 

menos desenvolvidas saltam etapas intermediárias, queimam algumas etapas, 

conservando assim, elementos arcaicos. Porém a capacidade de saltar etapas 

é limitada pela capacidade econômica e cultural de cada país. O autor destaca 

que  

A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processo 
histórico, manifesta-se com o máximo de vigor e de 
complexidade nos destinos dos países atrasados. Sob o açoite 
de necessidades exteriores, a vida retardatária é constrangida 
a avançar por saltos. Desta lei universal da desigualdade dos 
ritmos decorre uma outra lei que, na falta de uma 
denominação mais apropriada, chamaremos lei do 
desenvolvimento desigual e combinado, no sentido da 
reaproximação de diversas etapas, da combinação de fases 
distintas, do amálgama de formas arcaicas com as mais 
modernas.” (TROTSKY, apud LOWY, 1995, p. 77) 
 
 

Fernandes (1981) ao observar esse processo no Brasil, discorre que o 

capitalismo além de uma realidade econômica é uma complexa realidade 

cultural onde concorreram vários fatores extras econômicos para sua formação. 

O Brasil conhece o modelo capitalista tardiamente, pois tinha uma estrutura 
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social formada pela aristocracia agrária. O processo de revolução burguesa no 

Brasil, da forma como é entendido por Florestan Fernandes, tem início 

basicamente no período que compreende a Abolição da Escravidão e a 

Proclamação da República. Essa fase marca historicamente o início da 

modernidade brasileira, pois até então a economia colonial e manufatureira era 

predominante. 

O Brasil por ser um pais dependente, escravocrata e periférico, 

apresenta um desenvolvimento econômico desigual, retardatário e dependente 

dos principais centros da economia mundial (imperialismo). A importação do 

modelo capitalista se adaptou a uma burguesia, que ainda estava 

fundamentada na estrutura agrária. (FERNANDES, 1968) Nesse sentido, 

“Estruturas econômicas em diferentes estágios podem ser articuladas e 

combinadas organicamente no sistema econômico global.” (FERNANDES 

1968, p. 65) 

A formação de um Estado nacional constituiu-se como base para a 

transformação dos senhores rurais em uma aristocracia agrária. A inclusão da 

economia brasileira no mercado mundial representou modificações dos laços 

coloniais que apenas mudaram de caráter, deixando de ser jurídico-políticos 

para serem puramente econômicos, vinculando a nação ao neocolonialismo. 

(FERNANDES, 1981) 

A Independência do Brasil inaugurou a idade moderna absorvendo as 

instituições econômicas inerentes ao capitalismo colonial constituindo-se um 

setor econômico novo dirigido por interesses e organizações estrangeiros. 

(FERNANDES, 1981) 

De acordo com Fernandes (1981), a modernização significou um amplo 

processo de transplantação de pessoas, técnicas e modo (ideais) de vida da 

Europa para a realidade brasileira. Essa modernização não é uma reprodução 

da evolução anterior do capitalismo na Europa, pois se opera um salto em 

várias esferas concomitantes da vida. Trata-se de uma europeização ao qual 

aspiram às classes dominantes. Por isso, as classes dominantes tomaram 

vários caminhos para ajustar interesses socioeconômicos “toscos” às 



31 

 

 

 

requisições do capitalismo.  

Os homens reconstruíram essa civilização e, por isso, 
escreveram através dela uma história econômica, social e 
cultural particularíssima, que nos dá a justa medida do que 
pode e do que deve ser a dita civilização a partir de uma 
condição colonial permanente embora instável e mutável. 
(FERNANDES, 1981, p. 26) 
 
 

A condição brasileira de “ex-colônia” e a sua inserção “tardia” e 

subordinada no sistema capitalista determinaram a sua função e permanência 

no subdesenvolvimento. 

As sociedades nacionais extraem os modelos institucionais do 

patrimônio cultural da civilização que produziu o capitalismo avançado, 

compartilhando as suas transformações, porém com atraso relativo. 

(FERNANDES, 1981) Esses modelos institucionais apresentam diferentes 

rendimentos, de acordo com a estrutura das sociedades nacionais, que podem 

estar sob o capitalismo avançado ou capitalismo subdesenvolvido.  

Os princípios capitalistas de organização tendem a universalizar-se, 

regulando a estrutura, o funcionamento e evolução da ordem econômica da 

sociedade nacional. Na fase de transformações é que se avalia a possibilidade 

de um salto histórico na direção do capitalismo independente ou num regime 

social de produção capitalista dependente. (FERNANDES, 1981) 

Para Fernandes (1981), a superação do capitalismo dependente numa 

sociedade subdesenvolvida12 está na maneira de integração nacional, através 

da absorção dos padrões de organização capitalista do sistema econômico.  

Dessa forma, este cenário apresenta uma dualidade onde tem-se de um 

lado uma economia capitalista que tem seu crescimento alimentado pelo 

excedente econômico das economias coloniais e de outro lado, uma economia 

                                                 
12

Trata-se de uma economia de mercado capitalista constituída para operar estrutural e 
dinamicamente: como uma entidade especializada ao nível da integração do mercado 
capitalista mundial: como uma entidade subsidiária e dependente, ao nível das aplicações 
reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas; e como uma entidade 
tributária, ao nível do ciclo de apropriação capitalista internacional, no qual ela aparece como 
uma fonte de incrementação ou de multiplicação do excedente econômico das economias 
capitalistas hegemônicas. (FERNANDES, 1981, p. 37) 
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de mercado capitalista que ao crescer torna-se mais dependente.  

Apesar de o Brasil ter como reflexo da sua situação de colônia, o 

subdesenvolvimento e a economia dependente, a autora Virgínia Fontes (2009) 

discorre que atualmente, as transformações sóciopolíticas internas ao Brasil 

apontam que o país integra um grupo de países que ascendeu a tal 

concentração de capitais que os impele, mesmo de maneira subordinada, a 

integrar o conjunto dos países imperialistas. O Estado tem papel importante 

nesse cenário, pois assegurou tanto o impulso a concentração, quanto a 

expansão externa de capitais.  

Virginia Fontes (2009) mostra ainda que para Ruy Marini a dependência 

e subalternidade da burguesia brasileira não impediu o desenvolvimento de 

relações capitalistas no país. E essa mesma burguesia constituiu uma base 

própria de acumulação de capitais, se apropriando de uma parcela do mais- 

valor dos trabalhadores que já eram remunerados abaixo de seu valor, e 

assegurava subalternamente a remessa de uma parte dos excedentes para os 

centros capitalistas. 

Compreender o desenvolvimento atual do capitalismo no Brasil impõe 

debater o neoliberalismo e suas estratégias. Anderson (1995) discorre que o 

neoliberalismo é um sistema ideológico em escala mundial, obstinado a 

transformar o mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão 

internacional. O Neoliberalismo originou-se logo após a Segunda Guerra 

Mundial na região europeia e da América do Norte, como uma reação ao 

Estado de Bem Estar Social 13. Os neoliberais argumentavam que a 

desigualdade era um valor positivo, para o progresso da sociedade ocidental.  

De acordo com Chossudovsky (1999) tem-se, nos países centrais, o 

esgotamento do Estado de Bem Estar a partir dos anos 1970. A diminuição do 

crescimento, queda dos investimentos no setor produtivo, aumento da inflação 

                                                 
13

O Estado de Bem Estar Social (ou Welfare State) é um modo de organização no qual o 
Estado se encarrega da promoção social e da economia. É a “combinação entre fordismo e 
keynesianismo que originou os chamados “anos dourados”” (HOBSBAWM, 1994 apud 
MARICATO, 2015). Não foi implementado no Brasil por conta da sua condição de país 
dependente econômico e por fatores históricos. 
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e endividamento dos governos ampliaram a instabilidade financeira e colocou 

em dúvida a prática econômica passada. Além disso, a crise fiscal e a 

expansão da relação dívida/PIB nos países centrais colocaram em xeque a 

política do Welfare State e no esforço de lidar com essa crise, o neoliberalismo 

passa a ser contraponto político, econômico e ideológico. 

Na crise de 197314, as ideias neoliberais ganham espaço, afirmando que 

as raízes da crise estão no poder excessivo do movimento operário, que exigia 

sempre melhorias de salário e sua pressão parasitária sobre o Estado. Esses 

processos desarticulam os níveis de lucro das empresas e aumentam gastos 

sociais, segundo os neoliberais, só poderiam dessa forma desencadear uma 

crise (ANDERSON, 1995).  A solução seria então manter um Estado forte. 

O remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim, em 
sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle 
do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas 
intervenções econômicas. A estabilidade monetária deveria ser 
a meta suprema de qualquer governo. Para isso seria 
necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção dos 
gastos com bem-estar, e a restauração da taxa “natural” de 
desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de 
trabalho para quebrar os sindicatos. (ANDERSON, 1995, p. 11) 

 

As chamadas reformas estruturais, que se tornaram conhecidas como o 

Consenso de Washington15, acabaram construindo o paradigma da política 

econômica, com apoio das instituições internacionais (FMI, Banco Mundial, 

etc.). O Banco Mundial e o FMI passaram a gerir os programas de ajuste 

estrutural com o objetivo de assegurar o pagamento da dívida externa16 que 

depende de fluxos de capital e exige altas taxas de juros e, propor reformas 

econômicas aos países, a fim de que sejam quebradas as barreiras 

                                                 
14

Harvey (2005, p.132) afirma que a circulação do capital é instável e tem contradições 
intrínsecas a esse processo que desencadeiam as crises. Habitualmente a crise irrompe 
quando os excedentes de capital e de trabalho não podem mais ser absorvidos. Em 1973 
intercorre a crise do petróleo que aconteceu pelo embargo dos países membros da OPEP 
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e Golfo Pérsico de distribuição 
de petróleo para os Estados Unidos e países da Europa. 

 
15

Um grupo de economistas, reunidos em Washington, elaborou consensualmente um conjunto 
de propostas políticas e reformas requeridas para a “salvação latino-americana”. Este 
receituário de políticas foi utilizado pelos organismos internacionais como condicionamento 
para a realização da renegociação da dívida externa. 
16

Referente a débitos que um determinado país possui proveniente de empréstimos realizados 
no exterior (através de bancos, instituições internacionais e governos). 



34 

 

 

 

consideradas prejudiciais à implantação do neoliberalismo: protecionismo, 

excesso de regulamentação, intervencionismo e outros. (CHOSSUDOVSKY, 

1999) 

Osório (2012) ao analisar o contexto da América Latina salienta que a 

precarização do trabalho e a deterioração da vida apontam para o centro da 

dinâmica e da reprodução do novo padrão exportador17. O grande capital da 

região se preocupa com o nível de vida da população dos mercados para onde 

exporta, para os trabalhadores locais os interessa o que tais trabalhadores 

produzem.  

A riqueza social aumenta e a desigualdade social se amplia, o que 

explicita que no padrão exportador dominante opera a “lógica de concentração 

da riqueza em um extremo e de exclusão e de empobrecimento relativo no 

outro” (OSÓRIO 2012, p.130). Essa lógica contribuiu para que a América Latina 

se constituísse como a região com a distribuição de renda mais desigual do 

mundo, “pois é na própria lógica do capitalismo latino-americano, em sua atual 

versão histórica do padrão exportador de especialização produtiva, que opera 

um núcleo concentrador e simultaneamente pauperizador.” (OSÓRIO 2012, p. 

132).  

Com relação ao padrão exportador e as condições de trabalho e de vida 

da população Osório (2012) aponta que, 

É um tanto paradoxal que, no mesmo período em que um 
padrão econômico voltado para os mercados externos está em 
curso e atinge importantes realizações, os salários e as 
condições gerais de trabalho e de vida da maioria da 
população da América Latina assistam a uma drástica 
precarização. Não de consegue evita-la apesar das políticas 
sociais levadas a cabo por alguns Estados ou de crescimento 
significativo alcançado por algumas economias. (OSÓRIO 
2012, p. 123) 
 
 

Seguindo raciocínio semelhante Fernandes (1981) alerta que “os 

                                                 
17

Com a nova divisão internacional do trabalho a América Latina, tem-se a finalização do 
projeto de industrialização nas economias latino-americanas e da-se inicio a um novo padrão 
exportador de reprodução do capital que é caracterizado pela especialização produtiva. 
(OSÓRIO, 2012) 
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dinamismos de uma economia dependente não conduzem a autonomia, 

mesmo sob condições favoráveis de crescimento econômico” (FERNANDES 

1981, p. 66).   

Na América Latina o que se apresenta são formas novas de organização 

reprodutiva que reeditam a dependência e subordinação como modalidades 

reprodutivas quer negam as necessidades da população. Sustenta-se a 

transferência de valores para os centros imperialistas, tendo como recurso a 

superexploração usada como mecanismo de compensação dessas 

transferências e de suporte para o capital que opera na região no intuito de 

enfrentar a concorrência internacional. De acordo com Osório (2012): “Assim, é 

a própria dependência que se reproduz, como modalidade particular do 

capitalismo e de inserção a acumulação mundial.” (OSÓRIO 2012, p. 105) 

No Brasil vive-se uma tensão entre a defesa dos direito sociais e a 

mercantilização do atendimento as necessidades sociais. Há um avanço 

democrático com relação ao enfrentamento da questão social, ao se criar a 

Constituição de 1988, sendo um projeto de caráter universalista e democrático. 

Mas esse projeto é polarizado por um tipo de requisição de inspiração 

neoliberal, que subordina os direitos sociais à lógica orçamentária, a política 

social à política econômica. Há uma tendência de deslocamento das ações 

governamentais públicas, no trato das necessidades sociais em favor de sua 

privatização, instituindo critérios de seletividade no atendimento aos direitos 

sociais. Esse desmonte de orientação neoliberal causa uma regressão da 

cidadania. A transferência de responsabilidades governamentais para 

“organizações da sociedade civil” de interesse público, a crescente 

mercantilização do atendimento às necessidades sociais expressam bem esse 

processo. (IAMAMOTO, 2004)  

O avanço neoliberal provoca a aumento da pobreza através da lógica da 

financeirização que implica em mudanças nas formas de sociabilidade. 

Iamamoto (2004) aponta que  

Nesse cenário a “velha questão social” metamorfoseia-se, 
assumindo novas roupagens. Ela evidencia hoje a imensa 
fratura entre o desenvolvimento das forças produtivas do 
trabalho social e as relações sociais que o sustentam. Crescem 
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as desigualdades e afirmam-se as lutas no dia a dia contra as 
mesmas- na sua maioria silenciadas pelos meios de 
comunicação- no âmbito do trabalho, do acesso a direitos e 
serviços no atendimento a necessidades básicas dos cidadãos, 
das diferenças étnico- raciais, religiosas, de gênero, 
etc.(IAMAMOTO, 2004, p.  21) 

 
 
Dentro desse contexto Druck e Filgueiras (2007), debatem que no Brasil 

desde o início dos anos 1990 vive-se um processo de constituição de um 

mesmo modelo econômico (liberal-periférico).  O conjunto de reforma que 

conformaram esse modelo econômico implicou profundas alterações. A política 

social foi se transformando em sinônimo de política social focalizada, 

oferecendo medidas paliativas às expressões da Questão Social.  Do ponto de 

vista político, a política focalizada leva a uma maior fragmentação da classe 

trabalhadora, além de apontar os indivíduos inseridos no mercado de trabalho 

como privilegiados e responsáveis pelo grau de desigualdade existente no 

país.  Do ponto de vista social, essa política se articula com o processo de 

flexibilização/precarização do trabalho com a retirada de direitos sociais e 

trabalhistas.  

De acordo com Castelo (2010), na América Latina, no final da década de 

1990, o neoliberalismo demonstrou sinais de esgotamento, pois mantinha a 

relação de dependência e subdesenvolvimento desses países. As 

contrarreformas propostas resultaram no aumento das desigualdades, 

degradação do mundo do trabalho e consequentemente, no aumento do 

pauperismo.  

Os efeitos negativos do neoliberalismo impuseram a necessidade de se 

pensar formas de fortalecer a hegemonia desse projeto societário. Lima e 

Martins (2005) apontam o projeto político denominado de Terceira Via18 (ou 

social liberalismo) como resposta a essa crise, sendo um importante 

instrumento para a pedagogia da hegemonia19.                                                    

                                                 
18

Esse projeto pretende refinar e adequar o neoliberalismo a sua base e princípios, mantendo 
os princípios do neoliberalismo em conjunto com os elementos centrais do reformismo social-
democrata. (LIMA e MARTINS, 2005) 
19

Neves (2005) informa que a nova pedagogia da hegemonia consiste em uma série de 
formulações teóricas e de ações político-ideológicas utilizadas pela burguesia para assegurar, 
em nível mundial e no interior de cada formação social concreta, a dominação de classe, a 
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A Terceira Via propõe que o Estado não seja mínimo ou máximo, mas 

que seja um Estado forte. Neves (2005) ressalta que as novas demandas do 

capital nos anos finais do século XX exigiram do Estado capitalista um novo 

formato no seu papel educador, de modo a permitir a viabilização de um 

processo de mudança no padrão de politização das sociedades 

contemporâneas.  

Dentro desse cenário, Neves (2005) disserta sobre a existência de uma 

nova pedagogia da hegemonia, que se traduz no desmantelamento e/ou 

refuncionalização dos aparelhos privados de hegemonia da classe trabalhadora 

que vinham até então se organizando com vistas à ampliação de direitos e/ou 

construção de um projeto socialista de sociedade e de sociabilidade. Essa nova 

pedagogia da hegemonia estaria atuando no sentido de restringir o nível de 

consciência política coletiva dos organismos da classe trabalhadora, do nível 

ético-político ao nível econômico-corporativo. 

Boschetti (2012) discorre que os países que implementaram o 

receituário neoliberal, atualmente apresentam baixo percentual de crescimento. 

Os governos priorizaram o auxílio, através do fundo público, às instituições 

financeiras e bancos em detrimento da ampliação de recursos para as políticas 

sociais. Em contrapartida, se observa uma redução da pobreza e desigualdade 

social no continente latino-americano, mas esse resultado é devido aos 

rendimentos no trabalho e aos programas assistenciais de transferência de 

renda (estratégia para enfrentamento da crise). 

Outro ponto importante para compreender que o endividamento dos 

países é responsável pelo aumento da desigualdade e pobreza, pois grande 

parte dos recursos públicos é direcionada para o pagamento da dívida. E esse 

pagamento faz com que os países se submetam a regras do sistema financeiro 

e do mercado internacional. (BOCHETTI, 2012) 

A autora (Bochetti, 2012) reitera que o crescimento do PIB não significa 

que a desigualdade existente esteja sendo eliminada ou diminuindo. O 

                                                                                                                                               
partir da redefinição de seu projeto de sociedade e de sociabilidade para os anos iniciais do 
século XXI. 
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crescimento do PIB provocou redução na pobreza e indigência, mas a 

desigualdade estrutural permanece, ou seja, as políticas econômicas e sociais 

que geram leve aumento de rendimentos não atacam as causas estruturais da 

desigualdade econômica e social. (BOCHETTI, 2012) O que exemplifica esse 

cenário é o Brasil ser o terceiro país com pior índice de desigualdade do 

mundo. 

Os festejados crescimento econômico e redução da pobreza, 
portanto, escondem a drástica e persistente desigualdade entre 
ricos e pobres, as imensas distancias entre o menor e o maior 
salário vigentes, a aguda e inaceitável concentração de terra, 
agravada nos últimos dez anos, o reduzido acesso às políticas 
sociais, a precarização das  condições de trabalho, o 
desemprego e subemprego de mais de metade da população 
economicamente ativa, a violação cotidiana e bárbara dos 
direitos humanos, a baixa qualidade de saúde, educação e 
moradia. (BOCHETTI, 2012, p. 48) 

 

Segundo Vainer (2013) adoção das diretrizes neoliberais influenciou no 

lugar e no papel da cidade no processo de acumulação, ela passa a ser 

investida como espaço direto da valorização e financeirização do capital. As 

cidades (como empresas) passam a competir uma com as outras a atração de 

capitais. A cidade- negócio se atualiza através de parcerias entre Estado e 

capital privado. A cidade neoliberal aprofundou problemas históricos. Para 

Harvey (2013) a globalização e o neoliberalismo acentuaram as desigualdades 

sociais, deixando as cidades mais fragmentadas e desiguais tanto 

internamente quanto entre as cidades.  

 
1.2    O papel do Estado no processo de desenvolvimento capitalista e a 

constituição da cidade. 

 

Engels (2012) em sua obra intitulada de A origem da família, da 

propriedade privada e do Estado, discorre sobre as fases do desenvolvimento 

humano abordando a constituição da família ao longo do tempo, o 

estabelecimento da propriedade privada com a transformação da terra em 

mercadoria, e a constituição do Estado. A sociedade antiga, que se baseava 

nas relações de parentesco, dá lugar a uma sociedade centralizada no Estado, 
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onde o regime familiar se submete às relações de propriedade e as 

contradições relacionadas à luta de classe se apresentam. Nessa nova fase 

fez-se necessário estabelecer uma instituição que assegurasse as riquezas 

individuais, que consagrasse a propriedade privada e perpetuasse a divisão da 

sociedade em classes de modo a legalizar o direito da classe possuidora em 

explorar a não possuidora. 

O autor continua afirmando que o Estado é um produto da sociedade 

quando esta chega a um determinado grau de desenvolvimento, necessitando 

de um poder que lide com as contradições de classe. O Estado estando, 

“aparentemente”, acima das contradições tem a função de manter a ordem. 

Como o Estado nasce em meio ao conflito e com a missão de conter o 

antagonismo de classes, o Estado se coloca a favor dos interesses da classe 

economicamente dominante,e é por meio dele,  que esta classe também passa 

a dominar politicamente. 

Segundo Marx e Engels, o Estado sempre esteve sob o controle da 

burguesa, “este Estado não é mais do que forma de organização que os 

burgueses necessariamente adotam para a garantia recíproca de sua 

propriedade e de seus interesses.” (MARX e ENGELS, 1991, p. 98). 

Marx irá definir a sociedade civil como sociedade burguesa e estrutura 

econômica (esfera da produção e reprodução material). O Estado se configura 

como um produto da sociedade civil, ao qual expressa suas contradições, 

perpetuando-as. Constrói-se por determinantes sócio-históricos, servindo de 

legitimador e expressando-se de acordo com as relações sociais 

predominantes no determinado período histórico, sendo moldado pela 

sociedade que é moldada pelo modo de produção dominante e pelas relações 

inerentes a ele. Ou seja, “a totalidade das relações de produção constitui a 

estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma 

superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais 

determinadas de consciência” (MARX, 1974, p. 45). 

Ao refletir sobre esse sistema a partir do mundo do trabalho, Marx 

analisa que se estabelece um processo de expropriação contínua, pois a 

relação entre o capital e o trabalho baseia-se numa relação de não 
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equivalentes. O mercado nega os valores de igualdade, liberdade e 

propriedade, sendo uma forma de sociabilidade inumana e a sociedade 

desumana fundada na exploração. 

Sendo assim, a modernidade se apresenta como uma forma 
específica de sociabilidade na qual o homem é transformado 
em um não homem, na medida em que ele é considerado 
apenas como um personagem de categorias econômicas e, 
assim, determinado tão somente como portador de relações de 
classes e interesses. (TEIXEIRA, 1995, p.23) 

 
 
Marx (1971) se empenha em desvelar o caráter inumano dessa 

sociabilidade e suas contradições, até que seus estudos chegam a contradição 

central: trabalho X capital. Tanto o capitalista quanto o trabalhador se apoiam 

na lei de intercambio de mercadorias, mas o capitalista só compra a força de 

trabalho porque sabe que o trabalhador trabalha além do tempo necessário 

para a sua subsistência. O tempo excedente deve ser determinado 

(conquistado) através da regulamentação legal da jornada de trabalho, e é ai 

que o Estado entra para mediar, como forma social onde se realiza a 

contradição.  E o Estado por ser uma forma social que desenvolve e administra 

as contradições, para Marx ele deve desaparecer. (TEIXEIRA, 1995) 

Deste modo, o Estado que emerge das relações de produção, irá 

expressar os interesses e ideais da classe dominante, sendo instrumento para 

a perpetuação desse projeto societário que produz e se reproduz através da 

exploração e desigualdade. 

O italiano Antônio Gramsci (1891-1937) acrescenta novas perspectivas à 

leitura realizada sobre o Estado, pois no período histórico em que o autor 

desenvolve sua teoria política as relações sociais complexificam-se bem como 

o Estado passa a atuar, além de coercitivamente, de forma a promover um 

consenso, aspecto visível diante dos diversos avanços do período no que 

tange direitos políticos, sociais e civis. Nesse contexto Gramsci observa a 

emergência de uma nova dimensão da vida social, denominando-a de 

sociedade civil.  

Gramsci (1980) utiliza o conceito de Estado ampliado sendo composto 

por sociedade política e civil. De acordo com Durigueto e Montaño (2010), para 

Gramsci com a socialização da política o Estado se amplia e incorpora novas 
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funções, preservando a função de coerção (sociedade política) e incorporando 

a esfera da sociedade civil, que tem por função o consenso. 

O Estado tem uma missão educativa e formativa que tem o objetivo de 

adequar a “civilização” e a moralidade das massas populares às necessidades 

do desenvolvimento continuado do aparelho econômico de produção, 

elaborando também novos tipos de humanidade. Cada Estado tende a criar e 

manter um certo tipo de civilização e de cidadão, tende a fazer desaparecer 

certos costumes e hábitos para difundir outros e o direito é o instrumento para 

esse fim. O Estado é um instrumento de racionalização, atua segundo um 

plano, incita, solicita e pune. (GRAMSCI,1980)  

 Desta forma, a sociedade política detém os meio de repressão e a 

sociedade civil funciona como aparelho privado de hegemonia20 e espaço dos 

confrontos de projetos societários. Segundo a interpretação de Coutinho 

(2006), 

Temos assim que o Estado em sentido amplo, enriquecido com 
novas determinações, comporta duas esferas principais: 1) a 
sociedade política (que Gramsci também chama de “Estado-
coerção”), formada pelo conjunto dos mecanismos através dos 
quais a classe dominante detém o monopólio legal da violência 
e da execução das leis, mecanismos que se identificam com os 
aparelhos de coersão sob controle das burocracias executiva e 
policial-militar, ou seja, com o governo em sentido estrito; 2) a 
sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das 
organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das 
ideologias, compreendendo o sistema escolar, as igrejas, os 
partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, 
a organização material da cultura (revistas, jornais, editoriais, 
meios de comunicação de massa) etc. (COUTINHO, 2006, p. 
35) 

 
 

Behring (2017) ao analisar a sociedade civil à luz do pensamento 

gramsciano, revela a sociedade civil como território das relações econômicas e 

sociais privadas, da luta de classes, da disputa de hegemonia, da contradição. 

E essa dinâmica tem reflexo no Estado, que junto a sociedade civil compõe 

uma totalidade, onde não se pode pensar um sem o outro. Essa dinâmica se 

explicita quando Gramsci propõe o conceito de Estado ampliado articulado à 

hegemonia. 

                                                 
20

Entidades voltadas à propagação de ideias com vistas à obtenção da hegemonia. 
(FONSECA, 2007) 
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Com a superação da ordem feudal pelo capitalismo, se instaura o 

Estado moderno consolidando regimes liberais. O liberalismo21 expressa os 

ideais burgueses de uma determinada época, como aborda Acanda (2006), “o 

liberalismo foi a primeira grande ideologia revolucionária da época moderna; 

expressou a recusa às formas políticas despóticas da sociedade feudal” 

(ACANDA, 2006, p. 69). Foi também, a primeira ideologia moderna que não se 

baseou na religião para seu projeto social, se apoiando na racionalidade 

humana.  

O Estado é considerado como uma instância instrumental, legítima 

apenas para o desenvolvimento das relações econômicas capitalistas, 

assegurando a liberdade do indivíduo, porém essa liberdade é restritiva ao 

homem que é proprietário tanto de si mesmo quanto dos seus bens. Acanda 

(2006) apresenta bem este cenário no seguinte trecho, “O indivíduo é um 

indivíduo porque é proprietário; porque tem, mais do que a capacidade, a 

necessidade de possuir; porque sua essência se expressa em sua relação de 

posse com os objetos” (ACANDA, 2006, p. 81). A liberdade só é entendida 

como função da propriedade, sem propriedade não pode haver liberdade. É 

através da propriedade que o homem se converte em cidadão, detentor de 

direitos políticos.  

Ao ingressar na era monopolista (século XIX) o liberalismo tem suas 

bases fragilizadas. De acordo com Neto (2007), o liberalismo entrava para o 

“museu” tanto no plano econômico, destacando o mercado como instancia 

societal mediadora, como no plano político, sacralizando o Estado mínimo. 

O Welfare State que se estabeleceu nos países centrais, não ocorreu da 

mesma forma nos países periféricos. Nestes os padrões de urbanismo 

modernista foram aplicados em algumas partes da cidade, formando ilhas 

modernas (de primeiro mundo). Porém, como as crises são características do 

capitalismo, logo esse modelo deu sinais de esgotamento e foi fortemente 

criticado. Na década de 1970, a flexibilização se torna uma boa estratégia do 

capital para o enfrentamento da crise, significando o desmonte do Estado 

                                                 
21

O liberalismo (século XVIII) é uma corrente de pensamento projetada em torno dos interesses 
da classe burguesa, consistindo numa tradição centrada no conceito de liberdade. Trata-se da 
chamada liberdade negativa, que nega qualquer interferência do Estado. (DURIGUETO; 
MONTAÑO, 2010) 
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“provedor”.  Diferente do que pregou o ideário neoliberal os Estados não foram 

diminuídos, foram adaptados as exigências do capital financeiro tendo 

enfraquecido somente em relação as políticas sociais.  (MARICATO, 2015) 

Na contemporaneidade, a virada ideológica e política neoliberal imprime 

uma reconfiguração do Estado que se traduz na despolitização das relações 

sociais e na redução dos gastos sociais. Iamamoto (2012) discorre que esse 

Estado está cada vez mais submetido aos interesses econômicos e políticos 

dominantes (nacional e internacionalmente), empenhando-se em honrar os 

compromissos com as dividas interna e externa em favor do grande capital 

financeiro.  

Segundo Castelo (2010), o neoliberalismo apresenta-se como uma 

alternativa ao esgotamento do modelo de industrialização por substituição de 

importações e da ideologia desenvolvimentista, prometendo acabar com a crise 

da dívida externa e a alta inflação. 

A agenda neoliberal apresentou receituários que pregava dentre outras 

coisas, a diminuição da ação do Estado no que tange a implementação de 

políticas sociais, bem como propôs e efetivou privatizações de instituições 

publicas no intuito de passar de um modelo de industrialização para um modelo 

neoliberal de financeirização da riqueza.   

Maricato (2015) afirma que a globalização produz um novo homem e 

uma nova sociedade através das transformações nos Estados, nos mercados, 

etc. Ela impõe uma dinâmica global construída sob forte dominação externa, 

desrespeitando as culturas locais e nacionais. Para os países periféricos, a 

globalização significou uma nova relação de dominação e exploração, ela 

aprofunda e diversifica a desigualdade numa sociedade histórica e 

tradicionalmente desigual. 

O Consenso de Washington 22teve fundamental importância nesse novo 

modelo de hegemonia, onde foi colocada em prática a estratégia de 

implementar o ajustamento das economias periféricas. (MARICATO, 2015) 

                                                 
22

(1989) Conjugação de medidas elaboradas por economistas e instituições financeiras. 
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 Maricato (2015) destaca que o papel do Estado na produção do espaço 

urbano está no controle do fundo público para investimentos, a regulamentação 

e o controle do uso e ocupação do solo. Seguindo esse pensamento, Farage 

(2012) aponta que para garantir o desenvolvimento do capitalismo, o Estado 

passa a definir os espaços de ocupação industrial e também de moradia. 

Tem início o ordenamento urbano em que os territórios passam 
a ser ocupados de acordo com as possibilidades econômicas. 
Privilegia-se, no caso dos trabalhadores, a proximidade com os 
locais de trabalho (formal e informal) e, no caso das elites, a 
proximidade com o Centro da cidade a proximidade com as 
belezas naturais da cidade, como praias, montanhas e 
florestas. (FARAGE, 2012, p. 46) 

 
 
A cidade é um objeto complexo e difícil de definir, a literatura e 

discussões sobre a cidade aumentaram no século XX. De acordo com Souza 

(2005) o sociólogo Max Weber entendia a cidade como local de mercado, onde 

acontece um intercambio regular de mercadorias. Para Christaller, toda cidade, 

do ponto de vista geoeconômico23 é uma localidade central. Para Iasi (2013, 

p.41) “A cidade é a expressão das relações sociais de produção capitalista, 

materialização política e espacial que está na base da produção e reprodução 

do capital”. 

A cidade é, sob o ângulo do uso do solo, um espaço de produção não 

agrícola e de comércio e oferecimento de serviços. É também um centro de 

gestão de território, por sediar empresas e por ser sede do poder religioso e 

político. A cultura e o poder tem um papel importante na projeção da cidade 

como na produção do espaço urbano. Uma cidade além de ser um local onde 

se produz bens, e onde são comercializados e consumidos, além de ser local 

de trabalho, é o lugar onde pessoas se organizam e interagem. (SOUZA, 2013) 

A cidade é o reflexo das relações humanas e das forças produtivas 

presentes em seu território.  A industrialização e a mercantilização, fazem com 

que a cidade seja planejada de forma a otimizar a infraestrutura e a utilização 

dos insumos necessários ao seu funcionamento.  De acordo com Kehl (2010): 

Podemos avaliar o “momento” de uma cidade por aquilo que 
nos dizem sua malha urbana e os elementos que encontramos 

                                                 
23

Atividades econômicas vistas a partir de uma perspectiva espacial. (SOUZA, 2005) 
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nela: a instalação de uma nova forma de governos, a mudança 
nos formatos dos cultos religiosos, a evolução de determinados 
setores da economia, as trocas de poder e de autoridade, tudo 
deixa marcas que podemos acompanhar ao longo da história. 
Templos, palácios, praças, avenidas. A distribuição de castas, a 
criação de novos setores urbanos especializados nesta ou 
naquela atividade, as diversas formas das fortificações, a 
infraestrutura urbana, as estradas e pontes que ligavam a 
cidade e o campo, tudo são registros de um tempo presente, 
que refletem a dinâmica da história vivida por certa 
comunidade. (KEHL, 2010, p. 59 e 60). 

 
 

Compreender a cidade e sua conformação vai além das demarcações 

de territórios. Conhecer as relações sociais que perpassam seu cotidiano, e o 

contexto histórico ao qual está inserida, apresenta de forma genuína as 

influencias que constroem ou modificam a sua dinâmica. Como abordam 

Francisco e Almeida (2007): 

Assim, por exemplo, as formas de moradia e sua localização 
no tecido urbano, para além dos indicadores de maior ou 
menor precariedade habitacional, traduzem tempos coletivos e 
trajetórias urbanas, representam a consolidação ou rupturas de 
redes sociais e teias de solidariedade, e interagem com 
dinâmicas familiares e formas de composição da vida 
doméstica, tudo isso foi convergindo na construção de uma 
topografia da cidade que não corresponde ao seu mapa físico. 
É uma topografia feita de marcações de distancias e 
proximidades, reais e simbólicas, desenhada pelos circuitos 
sociais que abrem ou bloqueiam os acessos à cidade e seus 
circuitos, e que interagem com os fluxos urbanos que em 
princípio os serviços públicos organizam ou deveriam 
organizar.  (FRANCISCO; ALMEIDA, 2007, p. 29) 

 
 

Como já foi dito, a cidade e os centros comerciais são anteriores ao 

capitalismo. Porém é na Revolução Industrial24 (século XIX) que ocorre uma 

grande modificação no cenário das cidades. Polanyi (1944) ao analisar o 

impacto da Revolução Industrial na sociedade, apontou que ela proporcionou 

progresso no que tange aos instrumentos de produção, ao mesmo tempo que 

trouxe desarticulação à vida das pessoas, provocando um “terremoto social”. 

                                                 
24

Foi a transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 a algum momento 
entre 1820 e 1840. Esta transformação incluiu a transição de métodos de 
produção artesanais para a produção por máquinas. 
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No século XVII, os iluministas25 ligavam a ideia de progresso à 

construção de indústrias, produção de riqueza. Porém esse progresso 

comprometeu as condições de vida da população. Em menos de um século as 

condições de vida da população piorou severamente, o cenário era desenhado 

pela fome crônica e miséria. A sociedade europeia foi estremecida pela 

Revolução Industrial, houve um processo de pauperismo, onde as pessoas 

ficaram desabrigadas. O crescimento econômico ocorreu à custa da 

desarticulção social. Como aborda Hobsbawm (1977): 

Suas mais sérias consequências foram sociais: a transição da 
nova economia criou a miséria e o descontentamento, os 
ingredientes da revolução social. E, de fato, a revolução social 
eclodiu na forma de levantes espontâneos dos trabalhadores 
da indústria e das populações pobres das cidades, produzindo 
as revoluções de 1848 no continente e os amplos movimentos 
cartistas na Grã- Bretanha. O descontentamento não estava 
ligado apenas aos trabalhadores pobres. Os pequenos 
comerciantes, sem saída, a pequena burguesia, setores 
especiais economia eram também vítimas da revolução 
industrial e de suas ramificações. (HOBSBAWM, 1977, p. 64) 

 

 

Para Lefebvre (1999), a concentração da população acompanha os 

meios de produção. O processo de industrialização modifica a organização da 

cidade, que passa a ser projetada no imaginário social como local de progresso 

e desenvolvimento, atraindo a população para seus centros em busca de 

melhoria de vida.  

A Revolução Industrial e as modificações nos processos de produção, 

afeta diretamente a vida dos trabalhadores. Ao tempo que propunha o 

progresso dos meios de produção, contribuía para a deteriorização da saúde 

dos trabalhadores. O processo de industrialização indica uma nova forma de 

produzir e reproduzir a vida da classe trabalhadora. Atingindo diretamente 

todas as esferas de sociabilidade do trabalhador. Farage (2012) afirma que, 

A constituição da classe trabalhadora assalariada, fruto do 

processo de industrialização, revela a necessidade que o 
processo capitalista de produção tem de produzir os elementos 

                                                 
25

Foi um movimento cultural da elite intelectual europeia do século XVIII que procurou mobilizar 
o poder da razão, a fim de reformar a sociedade e o conhecimento herdado da tradição 
medieval. 
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necessários ao seu pleno desenvolvimento tendo em vista a 
garantia da acumulação e a busca incessante pelo lucro. Para 
abrigar a classe trabalhadora assalariada é necessário pensar 
uma organização – intra-urbana, social, cultural e ideológica 
que os insira de forma excludente, controlada e adaptada às 
necessidades da acumulação capitalista. Nesse processo de 
constituição e legitimação das classes essenciais à produção, 
os trabalhadores se encontram subordinados e subsumidos à 
lógica do capital. Sua “adaptação” conta com elementos de 
coerção, mas essencialmente com a criação de consensos. 
(FARAGE, 2012, p.62 e 63) 

 

 

O espaço urbano se modifica a partir das necessidades capitalistas, 

estando em constante transformação, se adaptando as exigências do 

crescimento econômico. Dessa forma o espaço urbano vai se estabelecendo 

como algo atrativo a todos os cidadãos Contudo, para ter qualidade de vida na 

cidade, é preciso “pagar” por isso, e por ser baseado na desigualdade, o 

sistema capitalista não permite que todos acessem aos bens produzidos na 

cidade. A busca desenfreada pelo lucro faz com que a vida dos trabalhadores 

piore a medida que se progrida o modo de produção. (KEHL, 2010) 

No capitalismo há uma supervalorização do emprego como um ideal 

para mudança de vida. Ao naturalizar as relações desiguais, termina-se por 

culpabilizar o trabalhador por sua situação de pobreza. A cidade apresenta no 

imaginário da população a chance de enriquecimento, através do seu esforço. 

Porém, Ferreira (1997) discorre que: 

Muitas dessas cidades não são comunidades conscientes, mas 
simples aglomerados de pessoas atraídas por motivos 
diversos: emprego bem remunerado, permanente ou 
transitório; desejo de viajar e de aventura, facilitado pelo 
progresso dos meios de comunicação; fugir das sanções da 
sociedade em que vivem; gozar de melhores oportunidades 
educacionais e, para aqueles já instruídos, usufruir um meio 
mais adiantado sob o ponto de vida intelectual. No entanto, o 
crescimento das cidades se faz desordenadamente e os 
grandes centros não estão aptos a proporcionar aos indivíduos 
as facilidades e os serviços que esperam encontrar. 
(FERREIRA, 1997, p. 48). 

 
 

Atualmente, a peregrinação dos cidadãos pertencentes ao campo, que 

se deslocam para os centros em busca de “melhorias de vida”, é transpassada 
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por fatores decisivos que influenciam na sua absorção pelo mercado de 

trabalho, como a qualificação, moradia e ofertas de empregos inferiores à mão-

de-obra disponível. E o espaço urbano é acometido de problemas estruturais, 

que atingem na maioria, a classe trabalhadora.  

A presença de moradias proletárias surge com o início do 

desenvolvimento da Revolução Industrial, na Inglaterra. De acordo com Kehl 

(2010): 

Slums, favelas, bairros, shanty towns, villas-miseria, 
musseques, ou que nome tenham, existem no mundo inteiro, e 
cresceram como nunca a partir do século XIX com a expansão 
do colonialismo europeu e depois norte-americano, e de modo 
exponencial e descontrolado a partir da segunda metade do 
século XX, pelas mais diversas razões, mas seguindo sempre 
o mesmo roteiro de concentração de renda de um lado e 
abandono e desigualdade social de outro. (KEHL. 2010, p. 23) 

 
 

Esses tipos de moradias representavam a precariedade social ao qual 

era submetida à classe trabalhadora. Permeado de estigmas, esse era um local 

extremamente mal visto pela burguesia desse período, como retrata Davis 

(2006): 

O “slum clássico” era um lugar pitoresco e sabidamente 
provinciano, mas em geral os reformadores concordavam com 
Charles Booth que todos se caracterizavam por um amálgama 
de habitações dilapidadas, excesso de população, pobreza e 
vício. É claro que, para os liberais do século XIX, a dimensão 
moral era fundamental, e a favela era considerada, acima de 
tudo, um lugar onde o “resíduo” social apodrecia num 
esplendor imoral e quase sempre turbulento. Os autores de 
Slums descartam as calúnias vitorianas, mas fora isso 
conservam a definição clássica: excesso de população, 
habitações pobres ou informais, acesso inadequado a água 
potável e esgoto sanitário e insegurança da posse da terra . 
(DAVIS, 2006, p. 198) 

 
 

A desigualdade se reflete no solo urbano, fragmentado os moradores da 

cidade de acordo com sua condição econômica, social e cultural. E esses 

espaços desiguais implicam conflitos gerados pelo antagonismo de classe. 

A organização interna da cidade é uma chave para a compreensão dos 

processos sociais que estão no núcleo urbano e que envolvem a dinâmica da 
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produção do espaço. A cidade apresenta tipos diferentes de espaço de acordo 

com a atividade predominante, tem áreas onde predomina o uso residencial e 

em outras se concentram o comércio e serviços. (SOUZA, 2005) 

Os espaços residenciais se diferenciam sob o ângulo socioeconômico, a 

renda é principal variável que define essa diferenciação. No Brasil deve-se 

levar em conta o fator racial, que também está entrelaçado à renda, já que em 

sua maioria os moradores das favelas são negros. Esse cenário demonstra 

como a “liberdade” conquistada não veio acompanhada de condições reais de 

acesso a moradia digna, a qualificação profissional, a educação resultando em 

uma reprodução por gerações de um quadro de pobreza e estigma. Essa 

diferenciação entre as áreas residenciais da cidade reflete a diferenciação 

entre grupos sociais. As diferenças econômicas se refletem no espaço, 

determinando onde cada indivíduo, dependendo do grupo social ao qual 

pertence, pode viver. (SOUZA, 2005) 

Souza (2005) aponta que a segregação (residencial) induzida26 existe 

nas cidades desde a Antiguidade, mas é no capitalismo que ela irá se 

aprofundar. O capitalismo proporcionará uma separação (cada vez maior) entre 

o local de trabalho e o local de moradia e também entre o local de moradia da 

classe trabalhadora e da classe burguesa. A segregação no Brasil atinge a 

maioria da população de uma cidade, ao qual mora em favelas ou periferias. 

Ao versar sobre o gueto27 norte-americano como espaço segregado 

Wacquant (2001) irá ressaltar as condições de vida a qual essa população está 

submetida como o preconceito, situações de violência, pobreza e racismo são 

alguns de seus destaques. Porém é importante destacar que não se pretende 

denominar o gueto como semelhante à favela, ao contrario apetece discorrer 

que apesar das diferenças, seus residentes serão expostos a determinadas 

situações simplesmente por serem pobres, situações essas que também são 

                                                 
26

Essa é uma situação onde os pobres são induzidos por conta do seu poder aquisitivo, a 

morarem longe dos centros, nesses locais além da baixa infraestrutura existe o estigma ligado 
ao local de moradia. (SOUZA, 2005) 
27

A palavra gueto se referia inicialmente a consignação forçada de judeus a distritos especiais 

por parte de autoridades políticas e religiosas da cidade. Na Europa medieval, os judeus eram 
comumente alocados em bairros onde residiam, administravam seus próprios negócios e 
viviam segundo seus costumes (WACQUANT, 2008, p. 78) 
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perpassadas por questões raciais. De acordo com Wacquant (2001) 

Favela no Brasil, poblacione no Chile, villa miséria na 
Argentina, cantegril no Uruguai, rancho na Venezuela, banlieue 
na França, gueto nos Estados Unidos: as sociedades da 
América Latina, da Europa e dos Estados Unidos dispõe todas 
de um termo especifico para denominar essas comunidades 
estigmatizadas, situadas na base do sistema hierárquico de 
regiões que compõe uma metrópole, nas quais os párias 
urbanos residem e onde os problemas sociais se congregam e 
infeccionam, atraindo a atenção desigual e desmedidamente 
negativa da mídia, dos políticos e dos dirigentes do Estado. 
São locais conhecidos, tanto para forasteiros como para os 
mais íntimos, como “regiões- problema”, “áreas proibidas”, 
circuito “selvagem” da cidade, territórios de privação e 
abandono a serem evitados e temidos, porque têm ou se crê 
amplamente que tenham excesso de crime, de violência, de 
vício e de desintegração social. Devido à aura de perigo e 
pavor que envolve seus habitantes e ao descaso que sofrem, 
essa mistura variada de minorias insultadas, de famílias de 
trabalhadores de baixa renda e de imigrantes não legalizados é 
tipicamente retratada à distancia em tons monocromáticos, e 
sua vida social parece a mesma em todos os lugares: exótica, 
improdutiva e brutal. (WACQUANT, 2001, p.7) 

 
 

Em seu momento inaugural o gueto apresentava quatro elementos 

constitutivos: o estigma, a coerção, o confinamento espacial e o 

encapsulamento institucional. Além disso, seria também um dispositivo 

sociorganizacional que utiliza o espaço para conciliar objetivos: o de aumenta 

os lucros extraídos de um grupo tido como “pervertido e perversor” e o de 

minimizar o contato intimo com os seus membros. Essa exigência dual foi a 

base para a criação do gueto afro-americano. (WACQUANT, 2008) 

O gueto se caracteriza como uma forma de urbanização influenciada 

por relações assimétricas de poder entre grupos etnorraciais, “uma forma 

especial de violência coletiva concretizada no e pelo espaço urbano”. 

(WACQUANT, 2008, p. 81). O autor afirma que ele é uma instituição de duas 

faces pois cumpre funções opostas, para o grupo dominante sua razão de ser é 

confinar e controlar, e para a grupo dominado ele é um instrumento de 

integração e proteção. O gueto é o meio concreto e a materialização da 

dominação etnorracial através da segmentação espacial da cidade e é também 

uma máquina de identidade coletiva.  

Em se tratando dos negros norte-americanos e o mercado de trabalho 
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Wacquant (2001) diz que é frequente que aos negros sejam reservadas as 

piores funções e que sejam mantidos em posições de inicio de carreira sem 

pretensão de ascensão profissional. Fazendo uma analogia com a realidade 

brasileira existe bastante similaridade nesse cenário e que também é 

condicionada pela classe social a qual o individuo pertence (consequentemente 

seu local de moradia). 

Os guetos auxiliam no entendimento da construção e segmentação do 

espaço urbano. Porém a análise deve levar em conta suas especificidades 

históricas e de localização, compreendendo a sua relação com a segregação, 

raça/etnia e pobreza. Apesar da diferença no processo constitutivo e das 

particularidades de cada contexto, os pertencentes aos guetos e as favelas 

convivem com a violência, mas também lutam e resistem. 

De acordo com Wacquant (2008) 

As favelas das metrópoles brasileiras são frequentemente 
descritas como focos segregados de desolação e 
desorganização, mas, quando observadas, revelam-se bairros 
operários dotados de uma rede finamente estratificada de elos 
tanto com a indústria quanto com os bairros ricos, aos quais 
fornecem mão-de-obra para serviços domésticos. 
(WACQUANT, 2008, p. 84) 

 

A autora Maricato (2013) ressalta que a cidade é o local onde se dá a 

reprodução da força de trabalho e suas características influenciam a forma 

como essa reprodução acontece. Além disso, a cidade é também um produto, 

para os grandes capitais, estabelecendo assim uma disputa entre aqueles que 

querem melhores condições de vida na cidade e os que querem extrair ganhos. 

A cidade constitui um grande patrimônio construído histórica e 
socialmente, mas sua apropriação é desigual e o nome do 
negócio é renda imobiliária ou localização, pois ela tem um 
preço devido aos seus atributos. Isso tem a ver também com a 
disputa pelos fundos públicos e sua distribuição (localização) 
no espaço.  (MARICATO, 2013, p. 20) 
 
 

A cidade é uma mercadoria especial que consegue captar ganhos sob a 

forma de renda. De acordo com Maricato (2015, p. 23) “A cidade é um grande 

negócio e a renda imobiliária, seu motor central”. A legislação e investimentos 
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tem papel central para gerar essa riqueza que valoriza determinados locais, o 

que explica a disputa por fundos públicos em obras. 

A absorção dessa riqueza que “flutua” e se cola a propriedade 

imobiliária na forma de renda ou de valorização é maior entre os capitalistas do 

ramo imobiliário, porém o trabalhador que tem uma moradia modesta pode se 

ver imerso nessa valorização. Maricato (2015) explica que  

(...) ela pode chegar até mesmo nos cômodos das favelas, isto 
é, mesmo uma casa precária em uma favela se valoriza com as 
vantagens crescentes de localização e pode propiciar ao seu 
dono rendimentos com aluguel (MARICATO, 2015, p. 25). 
 
 

A vida nas cidades brasileiras tem piorado nos últimos anos. Isto se deve 

uma herança pesada que as cidades carregam como a desigualdade social, os 

resquícios do período escravocrata, um Estado patrimonialista, etc. Com a 

globalização e o ajuste fiscal (década de 1980), esse cenário de desigualdades 

se intensificou. (MARICATO, 2015) 

Nos anos 1980 o Brasil passou por uma fase de declínio do crescimento 

econômico, fracasso do governo ditatorial e surgimento de novos partidos e 

movimentos sociais. Dentre esses movimentos, estava o Movimento Social 

pela Reforma Urbana28 que reuniu entidades profissionais, entidades sindicais, 

lideranças de movimentos sociais, ONG, pesquisadores, professores, 

assistentes sociais, etc. Este movimento recuperou as propostas elaboradas na 

década de 1960 no contexto das lutas revolucionárias latino-americanas e 

logrou criar um novo quadro jurídico e institucional ligado as cidades, além de 

novas instituições.  

Os governos do Partido dos Trabalhadores destacam-se pelo forte 

investimento em programas sociais29 e incentivo aos setores da construção civil 

e da indústria automobilística. Em 2007 o governo lançou o Programa de 
                                                 

28
Esse movimento pela Reforma Urbana conquistou marcos institucionais importantes como: o 

Estatuto da Cidade (2001); o Ministério das Cidades (2003); as secretarias nacionais de 
habitação, mobilidade urbana e saneamento ambiental; e as Conferencias Nacionais das 
Cidades (2003, 2005, 2007) e Conselho Nacional das Cidades (2004). (MARICATO, 2015) 
29

Destaque para os Programas: Fome Zero, Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida- Iniciados 
durante o Governo Lula; Brasil Sem Miséria e PRONATEC – Durante o Governo de Dilma 
Rousseff. 
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Aceleração do Crescimento (PAC)30 – atividade de construção pesada- e em 

2009, o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV)31, voltado para construção 

residencial. 

Através do PAC o governo buscou requalificar e regularizar as áreas 

ocupadas das favelas. O MCMV tinha como finalidade enfrentar a crise de 

2008, e se apresenta uma política habitacional com fortes subsídios do 

governo. Apesar dos investimentos de forma mais decisiva em áreas que não 

recebiam atenção a alguns anos como habitação, saneamento e transporte 

urbano, houve um processo intenso de especulação fundiária e imobiliária que 

elevou o preço da terra e dos imóveis. Um exemplo está no aumento dos 

preços dos imóveis no Rio de Janeiro que entre 2008 e 2015 subiu 265,2%; e 

218,2% em São Paulo. Como explica Maricato (2015) 

Pela primeira vez na história do Brasil, o governo Federal 
reservou subsídios em volume significativo, para que as 
camadas de mais baixa renda não ficassem de fora da 
produção habitacional. Mas como a moradia é uma mercadoria 
especial (porque é vinculada à terra, uma condição não 
reproduzível), os subsídios incidiram no aumento do preço da 
terra. (MARICATO, 2015, p. 39) 

 
 

Apesar dos investimentos, as cidades entram num processo 

desastroso, onde a terra urbana permaneceu refém dos interesses do capital 

imobiliário. A disputa por terra entre o capital imobiliário e os trabalhadores se 

acirra, deslocando a população pobre da semiperiferia para mais longe, 

deixando-os na periferia da periferia. (MARICATO, 2015) 

Os mega eventos32 radicalizam esse boom imobiliário, impulsionando 

intensos e maciços investimentos na cidade, transformando-a bruscamente. 

Inicia-se um “urbanismo do espetáculo” onde se impõe grandes obras e que 

para viabilizar um processo de expansão imobiliária expulsam os moradores 

das redondezas. 

                                                 
30

O PAC se destina a financiar a infraestrutura econômica e a infraestrutura social. 
(MARICATO, 2015) 
31

O MCMV retoma a visão empresarial da política habitacional, da construção de novas casas 
sem considerar as condições do espaço urbano. (MARICATO, 2015) 
32

Copa do mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016 
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As modificações que resignificam o espaço urbano de forma brusca, 

ocorre alheio a vontade da maioria das pessoas que dele participam. Harvey 

(2013) ao analisar a cidade pontua que ela pode ser julgada pelo que 

desejamos. Se a cidade não expressa nossos desejos ela precisar ser 

modificada. A liberdade da cidade é, mais que ter acesso ao que já existe, é ter 

o direito de mudar a cidade de acordo com o que desejamos. O tipo de cidade 

que desejamos está ligado ao tipo de pessoa que queremos ser, pois ao 

modificar a cidade nos modificamos também. Porém temos sido modificamos 

por forças alheias a nossa vontade, sendo refeitos sem saber como e nem o 

porquê. O ritmo e a escala de urbanização tem tornado difícil a reflexão sobre o 

assunto. 

De acordo com Lefebvre (1999), o direito a cidade é exercitado por 

meio da mobilização social e da luta política/ social. Para Harvey (2013) o 

direito à cidade está para além do acesso ao que já existe, mas sim de 

transformar a cidade de acordo com as necessidades coletivas. 

Compreender a cidade como parte importante no desenvolvimento do 

capitalismo e o papel do Estado enquanto instrumento para apropriação/ 

distribuição desigual do território, é perceber que o espaço urbano não é 

organizado a partir de um processo natural. A segregação dos espaços 

representa a contradição entre as classes no território, revelando-se como 

necessária ao desenvolvimento do capitalismo.  

 
1.3 A cidade do Rio de Janeiro e a formação de diferentes territórios. 

 

O desenvolvimento do Brasil foi, e é determinado por sua condição de 

ex- colônia e sua história baseada na exploração no intuito enriquecer os 

países europeus. O desenvolvimento tardio do país e o embrionário processo 

de industrialização provocam inchaço nas cidades. Com a abolição da 

escravidão, os negros passam ter que vender sua força de trabalho, porém a 

industrialização demandava uma força de trabalho qualificada, dessa forma 

uma grande parcela de trabalhadores não foi absorvido no mercado formal de 

trabalho. Esse cenário implicará no ordenamento espacial da cidade do Rio de 
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Janeiro.  

De acordo com Abreu (2008) o espaço reflete as características da 

organização da sociedade de acordo com cada momento histórico e os 

conflitos inerentes a cada período. Porém o espaço não é inerte, ele é 

influenciado pelos processos sociais e também influencia o desenvolvimento 

desses mesmos processos. De acordo com o autor,  

Esta influencia do espaço é determinada, principalmente, pela 
permanência de formas anteriores, que tanto podem se 
constituir em barreira ao desenvolvimento de novos processos, 
como pode facilita-los. Tudo depende da atribuição que essas 
formas antigas adquirem a cada momento de organização 
social de sua capacidade de adaptar-se às novas exigências e, 
finalmente, do papel exercido pelo Estado a cada momento, ás 
vezes resolvendo os conflitos existentes ou potenciais de 
maneira menos evidente, mas geralmente em benefício dessa 
mesma classe ou grupo. (ABREU, 2008, p. 32) 

 
 

A cidade do Rio de Janeiro foi durante o período de 1763 à 1960 capital 

do Brasil e a mais populosa até 1950, onde perdeu essa posição para São 

Paulo. Por ter esse histórico a cidade foi modelo urbano para outras cidades do 

Brasil. De acordo com Abreu (2008) é somente no século XIX que a cidade do 

Rio de Janeiro começa a se transformar, apresentando uma estrutura espacial 

estratificada no que tange as classes sociais. Até então, a maioria da 

população eram negras e negros escravizados, existiam poucos trabalhadores 

livre e a elite era bastante reduzida. E todos moravam próximo uns aos outros, 

pois havia poucos meios de transporte e por conta da necessidade de defesa. 

Com a chegada da família real ao Rio de Janeiro33, é imposto também 

novas necessidades materiais que atendem os anseios dos novos moradores e 

que facilitem o desempenho das atividades econômicas, políticas e ideológicas.  

Inicia-se uma fase de expansão com inicio do reinado do café, atraindo 

trabalhadores livres, como também capitais estrangeiros. A formação social 

brasileira, que mesclava relações de produção de base escravista com 

elementos capitalistas, evidenciava contradições que se refletiam no espaço 

urbano.  Com a introdução do bonde de burro e do trem (1870), a cidade 

                                                 
33

A vinda da família real portuguesa para o Brasil se deu no ano de 1808. 
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começou a expandir fisicamente. Abreu (2008) deixa claro que na verdade os 

bairros ocupados pelos nobres foram os servidos pelos bondes e não o 

contrário, tal situação expõe como o desenvolvimento desigual da cidade 

ocorre para favorecer determinada classe.  

A partir de 1850 o Estado passou a promover transformações no centro 

da cidade, atendendo aos interesses de produção do espaço capitalista. De tal 

maneira o capital estrangeiro foi o grande beneficiado, através de concessões 

para prover as obras e os serviços públicos. O centro passou sediar 

modernidades urbanísticas, porém também era local de residência de uma 

população empobrecida, que dependiam da localização privilegiada do centro 

para sobreviver, já que esse era o lugar que tinha trabalho. Essa população 

morava nos cortiços34 que eram habitações coletivas e insalubres. (ABREU, 

2008) 

Kehl (2010) destaca que a cidade do Rio de Janeiro no final do século 

XIX, passa por grandes modificações.  Dentre elas está o investimento e 

expansão da rede ferroviária, como também o inchaço da cidade causado por 

uma massa de imigrantes vindos da Europa (atraídos pelo processo de 

industrialização) que se juntavam ao escravos alforriados formando um 

contingente de trabalhadores desempregados que residiam em cortiços no 

centro da cidade. Em 1890, no Rio de Janeiro haviam 1.449 cortiços, em 

situações piores que os “slums” ingleses, abrigavam cerca de 130 mil pessoas 

– um quarto da população urbana. 

Além dos negros e negras (recém-alforriados) e imigrantes outro 

segmento irá compor a população pobre do Rio de Janeiro- os combatentes da 

Guerra de Canudos, que ao retornarem foram se alojando em moradias 

precárias situadas no Morro da Favela, aguardando o pagamento dos soldas 

de guerra. 

                                                 
34

Era classificada como cortiço toda construção não regulamentadas pela prefeitura, 
constituída de pequenos quartos de madeira, e onde os diferentes moradores partilhavam 
áreas comuns como banheiro e lavanderia. Geralmente eram instalados em prédios antigos 
que eram subdivididos com tapumes de madeira, ou nos fundos de outros prédios e por vezes 
um sobre o outro. (KEHL, 2010) 
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Abreu (2008) aponta que o período de 1870 à 1902, representou a 

primeira fase de expansão acelerada da malha urbana. O período inicia em 

1858, quando se inaugura a Estrada de Ferro Dom Pedro II- hoje: Central do 

Brasil. Em 1868, tem-se a implantação dos bondes de burro, que facilitou a 

expansão da cidade. Os bondes aparecem para atender as necessidades de 

locomoção como também influenciam no padrão de ocupação da cidade e no 

padrão de acumulação do capital. Dessa forma, os trens e os bondes atuam na 

expansão da cidade como na solidificação núcleo-periferia. 

 O Estado precisava realizar melhoramentos na área central, e a difusão 

dos cortiços nessa área já preocupava as autoridades que apresentavam a 

solução através de um discurso sanitarista35. Em 1893, na administração do 

prefeito Barata Ribeiro, tem- se a primeira intervenção direta sobre a área 

central, onde se empreendeu uma guerra aos cortiços. (ABREU, 2008) 

 Os cortiços eram as moradias de trabalhadores que viviam em 

condições insalubres e de superpopulação. O cortiço conhecido como Cabeça 

de Porco tinha quatro mil moradores e era classificado como moradia de 

malandros e vagabundos. Nesse período iniciam-se as primeiras intervenções 

públicas relacionadas às moradias da classe trabalhadora na cidade. Farage 

(apud Vaz, 1994) destaca dois agentes sociais que foram fundamentais para 

impulsionar a ação estatal, os primeiros eram os empresários (nascentes) do 

setor imobiliário que propunham uma nova forma de organização da cidade, e 

em segundo, foram os médicos higienistas e engenheiros sanitarista, que 

apontavam os cortiços como espaços de degradação da saúde.  

No centro da cidade estava o grande mercado de trabalho, em 1890 se 

concentravam nesse espaço a maioria das indústrias. Porem, nesse período 

iniciava-se um processo de deslocamento das indústrias para São Cristovão 

que era uma área residencial nobre, enquanto a elite se deslocava para a zona 

sul. O crescimento das fábricas na cidade veio acompanhado do aumento de 

                                                 
35

Medidas que visam elaborar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de 
interesse sanitário. O discurso sanitarista e higienista reforçavam a ideia de que os cortiços 
eram grandes focos de infecções sanitárias e os maiores propagadores de “epidemias sociais” 
e a política de erradicação dos cortiços se baseou nesse discurso que equiparava as camadas 
populares a grupos socialmente perigosos. (GONÇALVES, 2013) 
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imigrantes que se uniam aos negros (as) alforriados que resultou no 

crescimento populacional, agravando o problema habitacional na cidade. O 

Estado então propõe que as indústrias construíssem casas populares para 

seus operários, em troca de isenção de imposto.  Porém a construção de vilas 

operárias não significou a extinção dos cortiços, pelo contrário, eles ainda 

abrigavam a maior parte da população pobre concentrada no centro.  Como 

aponta Abreu (2008): 

Preocupado com os efeitos que a degradação das condições 
de habitação e salubridade poderiam causar na cidade como 
um todo, e no processo de reprodução da força de trabalho em 
particular, o Estado resolveu intervir. Assim, em 9/12/1882, foi 
promulgado um decreto que isentava de impostos aduaneiros e 
concedia outros benefícios às indústrias que construíssem 
“casas populares higiênicas, com fossas, dependências de 
cozinha e de lavanderia, elevadas do solo e como boa aeração 
para seus operários, o que foi efetivamente realizado por várias 
delas na década seguinte, desejosas de manter à sua volta 
uma força de trabalho cativa e disciplinada. O Estado passava 
assim a ajudar a empresa privada, cumprindo um papel que 
teoricamente não lhe caberia: assumiu pela primeira vez a 
responsabilidade de subsidiar, pelo menos em parte, a 
reprodução da força de trabalho. (ABREU 2008, p. 57) 

 
 

As áreas em que se localizavam as fábricas eram consideradas centrais 

e posteriormente seriam consideradas áreas nobres, a chamada “zona sul”. A 

transferência de moradia da burguesia para esses locais propõe o 

deslocamento da classe trabalhadora.  De acordo com Farage (2012), 

As áreas que antes eram referência para a produção passam, 
gradativamente, a ser moradia da burguesia e da classe média, 
já que são, em sua maioria, áreas de grande privilégio natural, 
próximas a praias, matas etc. Quando a área rural deixa de ser 
o local de moradia privilegiado da burguesia, inicia-se uma 
busca por locais agradáveis, bonitos e próximos ao 
desenvolvimento comercial para que possam estabelecer sua 
residência. (FARAGE, 2012, p. 64) 

 
 

Esse processo produz um desenvolvimento desigual, onde diferentes 

classes partilham o mesmo espaço formando diferentes territórios, porém os 

deveres e direitos são diferentes para cada uma delas. Farage (2012) desataca 

que, 
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O adensamento do processo industrial, com a ampliação das 
fábricas e a requisição de locais de moradias para a burguesia 
industrial nascente, evidencia o problema de moradia da 
cidade. Se por um lado era necessária a manutenção dos 
trabalhadores próximos ao seu local de trabalho, por outro, 
esses espaços também deveriam ser ocupados pelas famílias 
de classe média e alta, que se deslocavam para a cidade, em 
busca de maior conforto e proximidade com o comércio e os 
serviços. (FARAGE, 2012, p. 76) 

 
 

O desejo da burguesia em residir nas áreas centrais estava ligado ao 

grande investimento que o setor público direcionava a esses locais que 

consequentemente tinham boa infraestrutura e serviços, dessa forma a 

construção de moradia nesses locais passa a ser rentável. Enquanto aos 

trabalhadores restavam os locais “esquecidos” pelo Estado e próximo ao local 

de trabalho. Os morros ao redor do centro proporcionam proximidade com o 

centro e com o local de trabalho. Os morros da Providência, Santo Antônio e 

São Carlos são os primeiros a serem ocupados por essa parcela da população. 

Com isso, percebe-se que: 

O homem empobrecido no Rio de Janeiro sempre foi 
segregado do direito de morar em determinados espaços da 
cidade, especialmente naqueles ditos nobres. No final do 
século XIX e início do século XX, houve o desmonte dos 
cortiços, que ao tentar afastar os empobrecidos dos espaços 
nobres acabou potencializando a expansão de um novo tipo de 
agrupamento habitacional que vinha surgindo - as favelas, que 
passaram, também, a ser "perseguidas", devido a razões as 
mais variadas, durante todo o século XX. (SOUZA, 2003, p. 48) 

 

 

O começo do século XX significou grandes transformações para a 

cidade do Rio de Janeiro. Com o crescimento da econômica brasileira e a 

integração no capitalismo internacional, exigiram uma nova organização do 

espaço. O prefeito Francisco Pereira Passos36 implementou num período de 

quatro anos (1902 a 1906) uma verdadeira reforma urbana. 

A Reforma Pereira Passos (1903) representou o primeiro exemplo de 

                                                 
36

Era engenheiro por formação e ficou conhecido por promover uma grande reforma 
urbanística na cidade do Rio de Janeiro enquanto prefeito, com o objetivo de transformá-la 
numa capital nos moldes franceses. 
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intervenção maciça no urbano, reorganizou o espaço de forma a expulsar os 

pobres da área central da cidade. O remodelamento da cidade na intenção de 

moderniza-la provocou a destruição de diversos cortiços que se localizavam no 

centro, para que fossem feitas obras como alargamento e aberturas de ruas. 

Era necessária uma cidade que se apresentasse de forma moderna e que 

fosse funcional aos interesses impostos pelo capital. Abreu (2008) discorre que, 

A transformação da forma urbana visava sobretudo resolver as 
contradições que ela apresentava. Era imperativo agilizar todo 
o processo de importação/ exportação de mercadorias, que 
ainda apresentava características coloniais devido a ausência 
de um moderno porto. Era preciso, também criar uma nova 
capital, um espaço que simbolizasse concretamente a 
importância do país como principal produtor de café no mundo, 
que expressasse os valores e os modi vivendi cosmopolitas e 
modernos das elites econômica e política nacionais. Nesse 
sentido, o rápido crescimento da cidade em direção à zona sul, 
o aparecimento de um novo e elitista meio de transporte ( o 
automóvel), a sofisticação tecnológica do transporte de massa 
que servia às áreas urbanas (o bonde elétrico), e a importância 
cada vez maior da cidade no contexto internacional não 
condiziam com a existência de uma área central ainda com 
características coloniais, com ruas estreitas e sombrias, e onde 
se misturavam as sedes dos poderes políticos e econômico 
com carroças, animais e cortiços. (ABREU 2008, p. 60) 
 
 

Nesse período, a cidade passou a ter sua forma urbana condizente com 

as determinações ideológicas e econômicas desse momento. Abreu (2008) 

ainda destaca três outros aspectos importantes na reforma passos. O primeiro 

é a relação entre os momentos de organização social que determinam também 

as funções da cidade. O segundo é que essa reforma representou o primeiro 

exemplo de intervenção estatal no urbano, que ao alargar as ruas e abrir novas 

artérias destruiu cortiços forçando famílias a morar com outras famílias ou 

mudar-se para os subúrbios. E o terceiro se refere às contradições que eram 

solucionadas nesse processo davam inicio a outras contradições. Nesse 

período com a desapropriação das famílias dos cortiços, os morros situados no 

centro (Providencia, São Carlos e Santo Antônio, etc) passam a ser ocupados 

dando origem a favela.  O Morro da Providencia desde 1987 era conhecido 

como Morro da Favela, e era habitado por militares vindo de Canudos. A favela, 

após a destruição dos cortiços, se tornou a única alternativa para a população 

pobre que necessitava morar próximo ao local de emprego. Os subúrbios 
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também tornaram-se locais de moradia dessa população expulsa dos cortiços. 

O período Passos representou a transição da cidade colonial- 

escravista para um espaço adequado às exigências do Modo de Produção 

Capitalista, tendo o Estado como elemento fundamental no que tange a 

intervenção direta sobre o urbano. (ABREU, 2008) 

Nos primeiros anos do século XX, há um remodelamento da cidade a 

partir das demandas do desenvolvimento industrial. Com a expulsão das 

parcelas pobres dos centros, este passa a ser local de moradia da burguesia, 

havendo um grande investimento de infraestrutura e urbanização nesses locais 

por parte do governo. Enquanto favelas e subúrbios, locais de moradia da 

classe trabalhadora, não receberam esse mesmo investimento. Como coloca 

Souza (2003): 

No momento, pode-se destacar que, entre os anos de 1900 a 
1930, aconteceram profundas modificações na cidade do Rio 
de Janeiro, gerando uma cadência de processos que 
construíram um modelo de arrumação espacial calcado na 
separação do espaço por uso e por classes sociais - a 
expressão máxima dessa arrumação deu- se nos anos 20, 
através do Plano Agache. Até os anos 30, não há registro de 
movimentações em tomo do direito de moradia. O que existem 
são relatos de autoridades com receio de possíveis revoltas 
populares e indícios de embates como o ocorrido em 1916 na 
tentativa de desmonte do morro Santo Antônio. Pode-se 
especular que a forma brutal como foi abafada a revolta da 
vacina de 1904 inibiu qualquer movimentação popular 
(explosão popular) por um bom tempo. (SOUZA, 2003, p. 48) 

 
 

Na década de 1920, a prefeitura se preocupa em controlar a expansão 

da cidade, através de um plano urbanístico, que visava moldar o crescimento 

urbano de acordo com os interesses estatais. Cria-se o Plano Agache37, que 

tinha por “característica maior a oficialização da separação das classes sociais 

no espaço: ricos para um lado; pobres para o outro. Para as favelas também 

não havia opção: teriam de ser erradicadas.” (ABREU, 2008, p. 145)  

                                                 
37

É a denominação popular do plano de remodelação urbana da cidade do Rio de 
Janeiro elaborado por Alfred Agache, a pedido do então prefeito da cidade, Antônio Prado 
Júnior. Não foi efetivamente implementado, porém contribuiu para a criação do Departamento 
de Urbanismo da Prefeitura Municipal. 
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O prefeito Prado Junior (1926-1930) requisitou o arquiteto Alfred Agache 

para elaborar o primeiro plano de ordenamento urbano do Rio de Janeiro. As 

propostas de Agache se resumiam em concretizar uma divisão mais marcada 

entre as classes sociais, utilizando o principio de zoneamento e debruçando-se 

sobre questões de tráfego. Agache interessava-se muito pela questão de 

habitação e destacava a necessidade de estimular uma política de construção 

de moradias para os pobres. (GONÇALVES, 2013) 

A presença das favelas se faz notória também através da preocupação 

das autoridades na localização das novas favelas. 

Fato é que a Lei 2.087, de 19 de janeiro de 1925, já integrava 
as favelas na paisagem urbana, quando determinada, em seu 
artigo 203, que a construção de casas só será permitida na 
quarta zona e nos morros situados fora da primeira zona (o 
centro da cidade), não o sendo, entretanto, nos morros de 
Santa Tereza, da Glória, da Viúva, do Pasmado e de Santa 
Maria”. Esta lei denota ainda que as autoridades já se 
preocupavam com a localização de novas favelas, procurando 
conduzi-las para fora do centro e da zona sul, em direção aos 
morros da periferia. (KEHL, 2010, p. 43) 

 

 

Mas é em 1930, que o então prefeito Pedro Ernesto, estabelece uma 

fase de diálogo com as favelas ao intervir sobre conflitos de terra e 

inaugurando, na Mangueira, a primeira escola pública em uma favela. Como 

relata Kehl (2010): 

Suas ações, de cunho bastante pessoal, não tiveram 
sequencia, mas deixaram como herança o reconhecimento de 
fato da existência das favelas e da necessidade de aí se 
intervir, não no sentindo da pura erradicação, mas com o 
objetivo de melhorar as condições de vida locais; esta postura 
abriria caminho para as urbanizações de favelas que seriam 
implantadas no Rio décadas mais tarde, mas a legislação que 
se seguiu- o Código de Obras de 1937, que vigorou até a 
década de 1970- retomou a visão de remover os núcleos 
existentes e proibir a formação de novos. Como sabemos hoje, 
sem resultados efetivos. (KEHL, 2010, p. 45) 

 
 

Ainda nesse período, houve a criação dos parques proletários. No 

governo Vargas, numa nova etapa da ação do Estado com relação às favelas, 

foram construídos três “parques proletários” (localizados na Gávea, Caju e Peia 
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do Pinto). Nestes parques as famílias eram preparadas para ingressar no “lado 

positivo da sociedade urbana”. Os Parques também incluíam escolas, centros 

esportivos/ sociais, creches e postos policiais. 

A década de 1940 foi o período de maior proliferação de favelas no Rio 

de Janeiro e consequentemente o inicio das políticas públicas voltadas para 

essa população. De acordo com Burgos (2004): 

O Código de Obras da cidade, 1937, registra com precisão a 
situação marginal das favelas: por serem consideradas uma 
“aberração”, não podem constar no mapa oficial da cidade; por 
isso, o código propõe sua eliminação, pelo que também 
tornava proibida a construção de novas moradias, assim como 
a melhoria das existentes. E para solucionar o problema sugere 
a construção de habitações proletárias “para serem vendidas a 
pessoas reconhecidamente pobres” (Silva, 198, p. 6). Da 
orientação do Código de Obras surgirá a experiência dos 
parques proletários, efetivada no início dos anos 40. 
(BURGOS, 2004, p. 27) 

 
 

A construção dos parques proletários irá propor a resolução do 

“problema” favela, realocando seus moradores e consequentemente, 

conquistando esses espaços para a expansão urbana. (BURGOS, 2004) 

Entre 1941 e 1943, foram construídos três parques proletários 
(na Gávea, no Leblon e no Caju), para onde se transferiram 
cerca de 4 mil pessoas, com a promessa de que poderiam 
retornar para áreas próximas daquelas em que viviam, assim 
que estivessem urbanizadas (Valla, 1984, p.4). Mas ao 
contrário do prometido, os moradores acabaram 
permanecendo muito tempo nesses parques (Valladares, 1978, 
p.23), deles saindo somente bem mais tarde, expulsos, quando 
da valorização imobiliária dos respectivos bairros, 
particularmente os dois primeiros. (BURGOS, 2004, p. 28) 

 
 

Ao perceberem a tendência dos parques proletários em se expandir, 

moradores de favelas preocupados com essa situação criam em 1945 as 

comissões de moradores que se organizam contra essas remoções propostas 

pela prefeitura para os parques proletários. Dessa forma esses indivíduos 

passam a ganhar espaço na cena política da cidade atraindo a atenção de 
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setores conservadores. O resultado disso foi a criação da Fundação Leão XIII38 

em 1946, trazendo uma nova estratégia de amenização da ação desses 

moradores. Como assinala Burgos (2004)  

Ao invés do conflito político, promete o diálogo e a 
compreensão; ao invés da luta pelo acesso a bens públicos, o 
assistencialismo; no lugar da crítica, a resignação; em vez do 
intelectual orgânico, a formação de lideranças tradicionais. 
(BURGOS, 2004, p. 29) 

 

Porém essa atuação da Fundação Leão VIII junto às favelas, não aboliu 

os movimentos de articulação dos moradores no cenário político da cidade.  

Em 1950, nota-se um maior vínculo entre as lideranças desses movimentos 

com partidos políticos. Em contra partida há uma intensificação dos trabalhos 

da igreja na favela, criando em 1955, a Cruzada São Sebastião39, que visava 

reunir de forma mais concreta a urbanização e a pedagogia cristã, e o Serviço 

Especial de Recuperação das Favelas e Habitações Anti-higiênicas (Serfha), 

criado para apoiar as duas instituições cristãs. (BURGOS, 2004) 

Com o impulso da industrialização, há também a complexificação da 

situação habitacional da cidade. O investimento na industrialização atrai cada 

vez mais pessoas e o fluxo migratório (do Nordeste para o Sudeste) intensifica-

se ainda mais com a construção da Rodovia Rio-Bahia na década de 1940 

A II Guerra Mundial contribui para o processo de incremento da 
industrialização brasileira, o que ocasionou, segundo Abreu 
(2008), um processo de ocupação das áreas de subúrbio pelas 
indústrias, com o objetivo de melhor adequar o espaço físico às 
demandas produtivas. (FARAGE, 2012, p. 78) 

 
 

Na década de 1960, o cenário político se mostrava instável com a 

renúncia do presidente Jânio Quadros (em 25 de Agosto de 1961), o governo 

de João Goulart que é derrubado em 1964 pelo golpe de Estado militar em 

1964. A questão urbana e a moradia popular torna-se uma prioridade pública, 

porém com a Ditadura Militar ocorrem mudanças na política urbana, onde os 

                                                 
38

Foi criada pela Igreja Católica em 1946. Tinha como objetivo promover moralmente os 
favelados. 
39

Criada pelo bispo dom Helder Câmara (GONÇALVES, 2013) 
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projetos sociais propostos pelo presidente deposto não mais se concretizariam. 

Nesse mesmo período acontece a mudança da capital do Brasil que é 

transferida para Brasília, o que provocou grandes mudanças sociopolíticas no 

Rio de Janeiro. (GONÇALVES, 2013). 

O governo de Carlos Lacerda (1960–1965) se opunha publicamente 

contra a favela. Ao mesmo tempo em que investia no desenvolvimento das 

obras viárias, investia também num programa de remoção de favelas, iniciando 

programas de remoção dessa população para locais distantes do centro. Em 

1962, é criada a Federação das Associações das Favelas do Estado da 

Guanabara, contra a transferência compulsória de moradores para as vilas 

populares, que atingiu 27 favelas, removendo 41.958 pessoas até o término 

das operações em 1965. (KEHL, 2010) 

A política de remoção e o controle do movimento favelado 
desencadeado por Lacerda e pelo golpe militar, após 64, 
conseguiram descaracterizar totalmente o processo pelo qual 
vinha passando o movimento de favelas. A estratégia de 
reivindicação de direitos que o movimento conseguiu 
desenvolver e oficializar, principalmente, no decorrer do seu 
Primeiro Congresso foi, aos poucos, sendo substituída pela 
relação clientelista. O favelado e suas instituições passaram, 
então, a ficar subordinados à relação de favor para com os 
órgãos públicos, tanto quanto a políticos e políticas. Por outro 
lado, essa submissão pode ser entendida como a brecha pela 
qual a favela reconquista sua posição política na cidade. 
(SOUZA, 2003, p. 57 e 58) 

 

 

Outra reação do Estado contra os movimentos dos trabalhadores, se 

apresenta através da criação em 1967 do Decreto nº 870, que coloca as 

associações de moradores sob controle da Secretaria de Serviços Sociais. E 

em 1968 cria-se o Decreto nº 3.330, que revogou o Decreto nº 870, e 

estabeleceu que a associações de moradores apresentassem perante o 

governo do estado seus interesses. (BURGOS, 2004) 

No período militar40 foi criada em 1968 a Coordenação da Habitação de 

                                                 
40

A Ditadura civil- militar no Brasil teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 1964 
que durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Seus governos foram: Humberto de 
Alencar Castelo Branco (1964-1967), Arthur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Garrastazu 
Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979), João Figueiredo (1979-1985). 
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Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio (Chisam), que através 

de uma via remocionista, definia a favela como espaço urbano deformado cuja 

população não possui benefícios de serviços por não pagar impostos e a 

solução para esse problema seria a erradicação das favelas. Porém os 

moradores através de organizações resistiram a esse tipo de política, 

dificultando sua implementação pelo alto custo político, causando dessa forma 

pouco a pouco o seu esvaziamento. (BURGOS, 2004) Apesar dos esforços 

para se manterem unidos, as organizações desses moradores foram 

brutalmente atacadas pelo governo militar como aponta Burgos (2004): 

De modo análogo ao que se fez com as organizações 
partidárias e sindicais, também as lideranças de favela foram 
torturadas e assassinadas. Além disso, a própria identidade 
coletiva dos excluídos, baseada na condição de favelado, 
parecia ter sido fragmentada pela presença de uma nova 
categoria de excluídos: o morador de conjunto habitacional. 
(BURGOS 2004, p. 38) 

 
 

A Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana 

do Grande Rio, que atuou até 1973, visando à “reabilitação social, moral, 

econômica e sanitária da família favelada”, na verdade simplesmente iniciou 

uma enorme operação de extinção de núcleos favelados, tendo atingido cerca 

de 100 mil pessoas em 53 favelas. 

Em 1972, a Federação das Associações das Favelas do Estado da 

Guanabara, realiza seu III Congresso, com a participação de 79 associações 

de moradores. Deste encontro extrai-se a posição de defender a urbanização 

das favelas em vez de sua remoção. Em 1979, o prefeito Israel Klabin propõe a 

regularização fundiária e a urbanização de núcleos, ao mesmo tempo em que 

inicia a coleta de lixo nas favelas. (SOUZA, 2003) 

Ainda durante o período militar criou-se um programa de urbanização, o 

Promorar41, que tinha o objetivo de organizar acervo popular local, fornecendo 

                                                                                                                                               
 
41

O Promorar, organizado em 1979 pelo BNH, tinha por objetivo recuperar as faixas alagadas 
habitadas, pretendendo, com a valorização das áreas assim conquistadas, recuperar os 
investimentos feitos com a venda dos terrenos remanescente. (BURGOS 2004, p. 56).     
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saneamento básico e agilizando questões referentes a escritura da 

propriedade. 

As favelas entre 1960 ao final da década de 1980, passaram por vários 

momentos, desde as políticas de remoção à propostas de urbanização do seu 

território, exemplo disso é o Programa Favela-Bairro, implantado na  década de 

1990, que busca a integração física e espacial das favelas, através de 

motivações externas à favela, com os seus respectivos entornos/bairros. 

(SOUZA, 2003) 

Apesar de um interlúdio nesse mesmo ano com o Programa 
PROMORAR, financiado pelo Ministério do Interior, e que se 
destinava à erradicação de favelas, a tendência a dotar as 
favelas de infraestrutura e urbanização em geral tornou-se a 
diretriz predominante, em particular sob o governo de Leonel 
Brizola, de 1994, cuja divida é “integrar a favela à cidade, 
dotando-a de infraestrutura, serviços e equipamentos públicos.” 
(KEHL, 2010, p. 50) 

 
 

A década de 1980 foi um período de efervescência social onde se 

estabelece um cenário de lutas através de diversos movimentos. Cabe 

destacar o Movimento Social pela Reforma Urbana, que reuniu movimentos 

sociais (moradia, transporte, saneamento), associações de profissionais 

(arquitetos, advogados, sanitaristas, assistentes sociais, engenheiros), 

entidades sindicais, entidades acadêmicas e de pesquisa, ONG, integrantes da 

Igreja Católica (egressos do movimento religioso denominado Teologia da 

Libertação), servidores públicos, além de prefeitos e parlamentares 

progressistas. Nesse mesmo período (1987) foi criado o Fórum pela Reforma 

Urbana com a finalidade de unificar todas as iniciativas dos movimentos 

urbanos que faziam reivindicações específicas e fragmentadas naquele 

momento. 

Gonçalves (2013) salienta que a Assembleia Constituinte em 1987 

representou a oportunidade de finalmente regularizar as favelas a partir de uma 

nova ordem jurídica. Como a Assembleia Constituinte tinha prevista a 

participação da sociedade no processo legislativo com apresentação de 

projetos populares, muitos movimentos se organizaram em torno do Fórum 
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Nacional de Reforma Urbana (FNRU).  

O projeto do FNRU privilegiou a questão da função social da 
propriedade imobiliária urbana, a partir da proposição de novos 
instrumentos jurídicos, permitindo a regularização fundiária das 
áreas ocupadas e um controle mais estrito sobre o processo de 
urbanização. Ele mostrou, também a importância de 
implementar uma política de construção maciça de habitações 
populares e uma política pública de transportes e de serviços 
públicos capazes de atrelar o reajustamento das tarifas 
públicas ao aumento real dos salários. As propostas do FNRU 
não visavam apenas assegurar a função social da propriedade 
privada, para garantir o direito à cidade e à cidadania, mas 
contemplavam também a instauração de uma nova gestão 
democrática da cidade, por meio de diversos procedimentos, 
como, por exemplo, a criação de conselhos populares, a 
realização de audiências públicas, de plebiscitos, de referendos 
e de iniciativas legislativas populares. (GONÇALVES, 2013, p. 
292) 

 
 

A Constituição de 1988 não fez qualquer menção especifica às favelas, 

mas no que se refere a política urbana, os artigos 182 e 18342 foram integrados 

algumas das propostas do projeto do FNRU. Por exemplo, o artigo 182 aponta 

que a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo município 

tendo como instrumento básico o Plano Diretor43 obrigatório a todas as cidades 

com mais de 20 mil habitantes.O Plano Diretor visa o desenvolvimento do 

município respeitando os aspectos físico, social, econômico e administrativo. 

Com relação à habitação a constituição de 1988 elevou o direito à moradia ao 

nível dos direitos e garantias fundamentais. (GONÇALVES, 2013) 

O artigo 138 do Plano Diretor, que define a política habitacional 
a ser adotada no município, além de prescrever a necessidade 
de implantação de lotes urbanizados e de moradias populares, 
também prevê a urbanização e regularização fundiária de 
favelas e loteamentos de baixa renda (Plano Diretor, 1992, p. 
19). (BURGOS 2004, p. 48) 

 

 

Durante o governo Brizola (1994), percebe-se uma atenção voltada a 

favela, exemplo disso é a criação do Programa de Favelas da CEDAE 

(Proface), o mesmo foi desenvolvido ente 1983 e 1985 visando levar sistemas 

                                                 
42

Capítulos referentes à política urbana. 
43

O Plano Diretor deve ser revisto a cada 10 anos e deve ser elaborado, de forma participativa 
pelo município e aprovado pela Câmara de Vereadores como lei complementar à Lei Orgânica 
da Cidade. (GONÇALVES, 2013) 
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de esgoto e água a cerca de 60 favelas.  Soma-se a essa empreitada, a 

COMLURB, no intuito de organizar a coleta de lixo nesses locais, além disso 

realizam-se programas de iluminação pública e de regularização de 

propriedade em áreas faveladas. (BURGOS, 2004) 

No Rio de Janeiro, Gonçalves (2013) frisa que a gestão de Cesar 

Maia44 propôs a elaboração de um plano estratégico fruto de um acordo com a 

Associação Comercial e Federação das Indústrias do Rio de Janeiro em 22 de 

novembro de 1993. O Conselho da Cidade, principal instancia do Plano 

Estratégico, foi instituído em 31 de outubro de 1994. O Plano Estratégico 

também previa um Conselho Diretor45, ao qual o Comitê Executivo era 

subordinado. O Plano Estratégico foi homologado pelo Conselho da Cidade em 

20 de janeiro de 1995 e seu relatório final46 foi publicado em 11 de setembro de 

1995. 

A participação de setores populares na elaboração do plano se 

restringiu a apenas um representante, morador da Favela da Rocinha. O Plano 

Estratégico privilegiou os interesses dos setores economicamente dominantes, 

aplicando as ideias do Banco Mundial que considerava que a metrópole era um 

importante motor de crescimento econômico. A cidade entrava numa fase onde 

passara a ser um mero produto a ser comercializado. Isso se traduz na 

preparação da cidade para os grandes eventos47 que é o ápice dessa proposta 

de cidade espetáculo. (GONÇALVES, 2013) 

A administração de Cesar Maia criou em setembro de 1993 o Grupo 

Executivo dos Aglomerados Populares (Geap) através da Secretaria Municipal 

de Habitação (SMH). O Geap pretendia tratar os diferentes litígios fundiários, 

combatendo práticas sociais que afetassem o direito de propriedade e o 

desenvolvimento da cidade. Essa administração tinha por objetivo transformar 

os favelados em eventuais contribuintes. (GONÇALVES, 2013) 

O Grupo Executivo de Assentamentos Populares (Geap) apresentou 6 

                                                 
44

Gestão: 1993-1996, 2001-2004 e 2005- 2008. 
45

Esse conselho era constituído por empresários, representantes das associações comerciais, 
das universidades e da mídia, pelo secretário de Urbanismo e pelos responsáveis pelos 
diferentes organismos públicos envolvidos no planejamento da cidade.  (GONÇALVES, 2013 , 
p.  325) 
46

Intitulado “Rio sempre Rio”. Segundo o relatório a cidade deveria se transformar em uma 
metrópole competitiva e um centro cientifico internacional de negócios. (GONÇALVES, 2013) 
47

Copa do Mundo e Olimpíadas de 2016. 
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programas habitacionais, dentre eles o Favela- Bairro. Burgos (2004) aponta 

que: 

Segundo a definição proposta pelo Geap, o Favela- Bairro teria 
por objetivo: “construir ou complementar a estrutura urbana 
principal (saneamento e democratização de acessos) e 
oferecer as condições ambientais de leitura da favela como 
bairro da cidade”. Seus pressupostos deveriam ser o “ 
aproveitamento do esforço coletivo já despendido” ( prevendo 
portanto um resseamento mínimo); a “adesão dos moradores”; 
e a “introdução de valores urbanísticos da cidade formal como 
signo da sua identificação como bairro (Geap, 1993).  
(BURGOS 2004 , p. 49) 

 
 

Retomando o que já foi exposto anteriormente, nos anos 2000, com os 

governos de Lula e Dilma observa-se um maior investimento em programas 

sociais, como também incentivo a construção civil. Foram lançados em 2007 e 

2009, respectivamente, os Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) o 

Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV)48. Esses programas ofereceram a 

regularização de áreas ocupadas ilegalmente e estabeleceram uma forte 

política habitacional subsidiada pelo governo. Em contrapartida, esses 

programas inflaram um processo de especulação imobiliária, que prejudicou 

uma grande parte da classe trabalhadora, com destaque para a população 

favelada que residem no centro e na zona sul da cidade. Os mega eventos49 

também contribuíram para essa crescente especulação imobiliária que impõe 

novas dinâmicas no cotidiano da cidade e um reordenamento espacial que 

expulsa os moradores que estão em localizações “desejadas”. 

Um dos impactos dos mega eventos foi o aumento da repressão que 

ficou mais evidente com a implantação das Unidades de Policia Pacificadoras, 

mais conhecidas como UPP50. As UPP apresentam como princípio de atuação 

policial, o diálogo e o respeito à favela, porém a realidade mostra que a 

violência nesses espaços aumentou consideravelmente. Através de um 

discurso de “pacificação” a polícia passou a controlar de forma militarizada o 

cotidiano dos moradores. 

                                                 
48

 O assunto será aprofundado no próximo capítulo. 
49

O assunto será aprofundado no próximo capítulo. 
50

Iniciaram suas implantações com a instalação da primeira unidade no morro Santa Marta em 
19 de dezembro de 2008, no bairro de Botafogo. 
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É possível perceber que o papel do Estado, muitas vezes observado 

como “ausência” do mesmo, é, na verdade, estabelecer um controle de forma 

indireta sobre esse território, como identifica Farage (2012): 

A aparente ausência de controle do território da favela por parte 
do Estado não significa a não contenção de seus moradores. 
Ao contrário, de forma indireta- seja pela imposição dos grupos 
criminosos armados, seja pelo desenvolvimento de políticas 
publicas assistencialistas e paliativas, seja pelo trabalho de 
conformação ideológica desenvolvido pelas igrejas 
neopentencostais - parcelas significativa da população favelada 
se encontram apassividas. (FARAGE, 2012, p. 40) 

 
 

O Estado se apresenta nesses territórios através da utilização de seus 

aparelhos coercitivos no trato da questão social. A política de Segurança 

Pública que discursa sobre o controle da violência através da repressão, na 

verdade pretende controlar uma parcela da classe trabalhadora que é 

estigmatizada e exterminada pelos aparelhos coercitivos. A classe burguesa 

sempre buscou meios, tendo o Estado como um poderoso instrumento, de 

conter a classe trabalhadora, seja através da coerção ou do consenso. A 

população moradora da favela sempre foi alvo de ações que amenizassem os 

conflitos inerentes à luta de classe. 

A visão da favela como um lugar violento, superpopuloso e sujo, a 

acompanha desde a década de 1950 até os dias atuais, o que reforça a ideia 

de “cidade partida”, como se num mesmo território existissem duas cidades. 

Porém, entendemos, diferindo de tal ideia, que os espaços ocupados pela 

classe trabalhadora e pela classe detentora do poder estão inseridos numa 

mesma lógica capitalista de sociabilidade e de desenvolvimento.  

Não existe cidade partida, os defensores dessa divisão 
conceitual (mesmos os incautos) estão contrapondo favela e 
asfalto como civilização e barbárie, estão reinstituindo 
teoricamente o zoneamento inconsciente. (MALAGUTI, 2003, 
p. 110) 
 
 

É no território que se refletem as contradições inerentes a esse sistema 

societário, fazendo o desenvolvimento ser desigual entre as classes e 

combinando já que a classe abastada necessita do trabalho da classe menos 
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favorecida para obter lucro.  
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Capítulo II – ESPAÇOS FAVELADOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E A 

CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA  

 

O que é afinal o processo de 

“pacificação”? [...] é, sobretudo um 

elemento decisivo na esperada mudança 

da imagem da cidade. Ela se associa à 

criação dos cenários atrativos requeridos 

pelo urbanismo competitivo. (BARREIRA, 

2013, p.147) 

 

 

A cidade do Rio de Janeiro, desde sua constituição apresenta 

desigualdades que se expressam no seu território. As favelas surgem nas 

regiões centrais e zona sul da cidade. Segundo Abreu (1994), elas surgem 

como alternativa de moradia próxima aos locais de trabalhos, como também 

com relação aos custos de acesso à moradia no centro. Porém, o processo de 

expansão e permanência das favelas não foi tranquilo. 

Nesse capítulo, pretende-se destacar algumas mobilizações de 

moradores de favelas, no decorrer dos anos, que se organizaram para barrar 

propostas de erradicação desse espaço, muitas vezes colocadas em prática 

através das tentativas de remoção. Para a compreensão dessa organização 

coletiva dos moradores de favela, retomamos alguns aspectos históricos e 

políticos abordados no capítulo anterior visando facilitar a apreensão de 

determinados períodos.  Entende-se que a luta de classes se coloca também 

através da resistência da classe trabalhadora. Porém a documentação e 

registro de tais estratégias, nas favelas, são escassos, algo que fica nítido em 

alguns períodos do texto. Essa falta de registro demonstra o apagamento da 

história de luta de setores da classe trabalhadora, o que motivou o esforço de 

ressaltar e assegurar a memória de algumas das lutas travadas no presente 

trabalho. 

O Estado dentro desse contexto tem papel fundamental. Através de 

políticas públicas e de projetos regulamentados pelo poder público, as 

atenções voltadas para as favelas variavam de tentativas para extinguir esses 
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espaços, como também de momentos voltados para a “urbanização” desses 

locais. 

A favela do Vidigal está inserida nessa conjuntura. O morro do Vidigal, 

localizado numa localidade “privilegiada”, apresenta especificidades na sua 

constituição histórica que são apresentadas durante o texto, e que vão auxiliar 

na compreensão do processo atual que está colocado. O Vidigal sempre trouxe 

em sua história um forte apelo ao cultural, o que se explica por ser (e ter sido) 

local de moradia de figuras “ilustres” da cena artística (atores, diretores, 

músicos, etc). Essa conexão resultou no surgimento de um grupo de teatro, o 

Nós do Morro que é hoje uma das instituições que tem grande relevância 

dentro da favela.  

Outra instituição de destaque nesse trabalho é a Unidade de Polícia 

Pacificadora instalada nesse local. A criminalização da pobreza é algo presente 

no cotidiano das favelas da cidade do Rio de Janeiro, o trato da questão social 

é realizado muitas vezes através de práticas repressoras, e as UPP são a face 

das novas propostas da segurança pública na cidade. No Vidigal, a UPP 

assume contornos atrelados à especulação imobiliária.  

 

2.1. Conformação das favelas cariocas: entre a criminalização da 

pobreza e histórias de mobilizações dos moradores de favela. 

 

Conforme já assinalado, a imagem do Rio de Janeiro como um lugar de 

contrastes já o acompanha a bastante tempo, 

Os viajantes dos séculos XVIII e XIX, por exemplo, foram 
unanimes em destacar a diferença gritante que se verificava, 
aquela época, entre o magnífico quadro natural que envolvia a 
cidade e acanhamento e feiura do seu quadro construído. 
(ABREU 1994, p. 34) 

 

 

Abreu (1994) destaca que apesar da presença das favelas no cenário 

carioca, existe uma lacuna no que tange a sua origem, e isso se deve a dois 

fatores: o primeiro está ligado a dificuldade de obter informações e em 

segundo, é que trabalhos importantes sobre essa questão sustentavam a ideia 

que só a partir de 1940 é que a favela começa a chamar atenção. Isso se deve 

pelo fato de que a favela, apesar de estar presente no tecido urbano, não 
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constava nas estatísticas e mapas da cidade nesse período. A favela era 

considerada uma solução habitacional provisória e ilegal e por isso não tinha 

razão para descrevê-las e estuda-la. Vale destacar que os primeiros estudos 

sobre as favelas cariocas foram realizados a partir de uma série jornalística 

produzida pelo Jornal do Brasil e a primeira vez que o poder público passa a 

considerar a favela como espaço de política pública foi com a realização do 

primeiro Censo das Favelas da Prefeitura do Distrito Federal e do Censo 

Demográfico de 1950. (VALLADARES, 2000) 

Abreu (1994) afirma que a favela é anterior a reforma urbana, com sua 

origem atrelada a dois processos que afetaram a cidade do Rio de Janeiro ao 

final do século XIX, que foi a crise habitacional e as crises políticas advindas 

com a República. Porém Gonçalves (2013) destaca que a reforma urbana do 

início do século XX na cidade do Rio de Janeiro nos permite compreender a 

atual divisão socioespacial da cidade e o papel que o mercado imobiliário 

ocupa na economia da cidade. 

O autor (ABREU, 1994) reforça que no início do século XX surgem, num 

curto espaço de tempo, diversas favelas na cidade do Rio de Janeiro. Além da 

localização, elas apresentavam em comum a proximidade de importantes 

fontes de emprego (tanto no centro como nos bairros residenciais). E a partir 

da década de 1920 as favelas se expandem de forma multidirecional, e é 

quando o termo “favela” se generaliza passando a designar as aglomerações 

de habitações que surgiam na cidade geralmente em morros, construídas em 

terrenos de terceiros e sem aprovação do poder público. 

O morro da Providência aparece em destaque na crônica policial 

carioca, pois começaram a ocorrer uma série de crimes na localidade, que em 

nada se diferenciavam dos que já ocorriam nos bairros populares da cidade, 

mas a distinção estava na localização.  Destaca-se também, as características 

físicas do local, por ser de difícil acesso, propunha que a ida da polícia a esses 

espaços fosse revestida de um caráter militar. De acordo ABREU (1994), já em 

1902 o morro da Providência é visto pela imprensa como “o perigoso sitio”, e a 

associação do termo “favela” ao “perigo”, ao crime se generaliza na imprensa. 
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A Revolta da Vacina51 também teve um importante papel na difusão dessa 

imagem. 

Gonçalves (2013) acredita que a revolta contra a lei da vacinação 

obrigatória elaborada por Oswaldo Cruz, então diretor da Saúde Pública estaria 

ligada também aos conflitos gerados pela reforma urbana. Essa manifestação 

popular demonstrou que os cidadãos cariocas eram capazes de desempenhar 

papel importante nas questões políticas da cidade. A revolta eclodiu após o 

encerramento da fase de demolições, essas que haviam transtornado a vida de 

parcela da população que moravam nos cortiços e dos pequenos 

comerciantes. Esse acontecimento se insere na resistência histórica das 

camadas populares contras medidas autoritárias do poder público, pois a 

oposição popular voltou-se principalmente contra o poder de polícia dessas 

brigadas, que invadiam as casas no intuito de aplicar a vacina à força. A 

resistência popular concentrou-se no bairro da saúde próximo ao Morro da 

Favella52, o que contribuiu para a representação social do Morro da Favella 

como local de criminalidade. Em 23 de Novembro de 1904 houve o último ato 

de resposta brutal da policia no Morro da Favella, 180 soldados subiram o 

morro para revistar as casa, pondo fim a revolta. 

A mobilização social dos favelados sempre apresentou um perigo real 

e, portanto, era necessário controlar. Isso se expressa nas políticas voltadas às 

favelas durante o século XX que pretendiam sempre impor um controle sobre 

essa população. A expansão das favelas provocou um grande debate, onde se 

colocou a necessidade de modificação da estrutura do Estado na 

administração da questão habitacional, “não mais a partir da gestão do habitat, 

mas do ordenamento do espaço urbano.” (GONÇALVES, 2013, p.74) 

Essa imagem atribuída ao morro da Favella, logo foi atribuído às outras 

favelas que se formavam. A conexão da formação das favelas com a abolição 

                                                 
51

Manifestação popular ocorrida em Novembro de 1904, causada por um acumulo de 
insatisfações populares (reação contra o projeto de vacinação obrigatória, contra as 
demolições que aumentavam a crise habitacional, etc) (ABREU 1994, p. 39) 
52

O morro da Favella, que entrou para a história por sua associação com a guerra de Canudos, 

por abrigar ex combatentes que ali se instalaram para pressionar o Ministério da Guerra a lhes 
pagar os soldos devidos. A origem do termo surgiu após a Guerra de Canudos, onde ficava o Morro 
da Favella original, graças a uma planta conhecida como faveleira, farta no local. Alguns dos 
soldados, ao regressarem vitoriosos ao Rio em 1897, não receberem o prometido soldo e foram 
invadindo uma antiga chácara, com o apoio de um oficial, no Morro da Providência, que ganhou 
então o "apelido" referente a Canudos. 
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da escravatura, sendo a maioria de sua população negra, resultou em 

referencias como “persistência da África no meio da civilização” e a “ralé de cor 

preta” que eram atribuídas aos moradores da favela. A imprensa era a grande 

difusora dessa imagem, mas contraditoriamente também procurava apontar 

evidencias que a favela também possuía faces positivas, como destaca Abreu 

(1994) sintetizando essa dualidade de abordagem, 

Lugar de criminoso mas também lugar de trabalhadores; lugar 
onde se mora mal, mas onde se mora barato; lugar insalubre, 
mas que é mais saudável do que as opções que se oferecem 
aos pobres na cidade legal; a favela vai assumindo assim suas 
imagens contraditórias, e vai permanecendo também na 
paisagem carioca. (ABREU 1994, p. 40) 

 

 

Abreu (1994) discorre sobre a permanência da favela na cidade como 

um fator de estabilidade, pois após a reforma urbana e com o controle das 

epidemias, o governo transferiu para a força de trabalho boa parte dos custos 

de sua reprodução, o que obrigou a aceitar a permanência das favelas. Dessa 

forma garantindo o mínimo de estabilidade social para o processo de 

acumulação. Para além disso, a permanência das favelas contribuía para os 

interesses do capital, a medida que representava uma importante reserva de  

força de trabalho para a indústria, para a construção civil e para a prestação de 

serviços. Apesar dessas relações que iam se estabelecendo, o processo de 

expansão e permanência das favelas não foi tranquilo. O autor traz exemplos 

como o morro de Santo Antônio (localizado no centro da cidade do Rio de 

Janeiro) que sofreu inúmeras remoções, mas que seguia no enfrentamento as 

ordens do poder público reconstruindo suas moradias durante os períodos pós-

remoção. Segundo Abreu (1994) esse exemplo como também outras histórias 

de resistências,  

Indicam que, mais do que um processo que se explica apenas 
pelos interesses do Estado ou do capital, a permanência e 
difusão da favela no cenário carioca deve ser entendida 
também como a materialização de uma verdadeira luta que os 
grupos mais pobres do Rio de Janeiro travaram no inicio do 
século pelo direito à cidade, uma luta que na verdade mantém 
até hoje. (ABREU 1994, p. 42) 

 
 

A Favela de Santo Antônio sofreu pelo menos duas remoções parciais. A 
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Diretoria de Saúde Pública teve dificuldades para retirar os moradores do local, 

pois segundo Gonçalves (2013, p. 80) “os moradores conseguiram adiar por 

diversas vezes o despejo, valendo-se de engrenagens judiciais.” Porem, isso 

não significava que métodos violentos também não fossem aplicados. Em 

1916, a Favela de Santo Antônio sofrera um incêndio suspeito. 

No final da década de 1920, coloca-se uma nova reflexão sobre a 

cidade, o urbanismo foi implementando “uma concepção mais sistêmica da 

cidade”. (GONÇALVES, 2013, p. 95) Essa forma de pensar a cidade foi 

influenciada pelo mercado imobiliário que no intuito de contribuir para 

acumulação de capital, propunha uma divisão espacial onde a favela seria vista 

como parte integrante da cidade. De acordo com Abreu (1994) a década de 

1920 pode ser tida como a época da afirmação definitiva das favelas na cidade 

carioca. Com o crescimento demográfico e sem uma política oficial 

habitacional, as favelas adensaram-se e multiplicaram-se. Nesse contexto o 

movimento modernista também contribuiu para esse adensamento, pois 

pregavam novas possibilidades culturais e a adoção de uma nova estética, 

Onde antes só havia feiura e pobreza, passa-se agora a ver 
também beleza e lirismo. Onde antes só habitavam marginais e 
proletários, descobre-se agora que também havia poetas e 
musas. (ABREU 1994, p. 42) 

 
 

Dentro desse cenário, a glorificação do samba e de seus personagens 

contribuiu para dar à favela um status poético. 

Em 1934, moradores da Favela Santo Antônio tornaram a se organizar 

para barrarem novas tentativas de remoções. No mês de Agosto 

encaminharam uma carta à Getulio Vargas solicitando uma intervenção do 

governo contra uma ação de despejo que desabrigaria 300 famílias 

(BITTENCOURT, 2012) 

Ao escrever a carta, os moradores reafirmaram sua 
necessidade de permanecer nos terrenos onde haviam 
encontrado solução para a impossibilidade de residir em outro 
lugar, mas também ressaltaram a ação (autoritária) dos órgãos 
ligados à Saúde Pública, que, desde o século XIX, constituía 
um dos principais atores na execução de medidas que 
forçavam o deslocamento da população pobre ao destruir ou 
interditar suas habitações. (BITTENCOURT, 2012, p.70) 
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O Prefeito Pedro Ernesto53 observou a importância política das favelas 

para aumentar sua influencia junto às massas e buscou estreitar seus laços 

com os moradores de favelas. O que contribuiu para aumentar a popularidade 

do Prefeito com essas populações. O Prefeito  tomou partido dos favelados em 

diferentes litígios, evitando despejos. Isso contribuiu para a consolidação das 

favelas cariocas.  

Os moradores do Morro de São Carlos (localizado no bairro do Estácio, 

zona norte do Rio de Janeiro) em 1932 sofreram uma tentativa de remoção. 

Dessa forma, uniram-se e foram ao Palácio do Catete pedir uma intervenção 

do governo. Getúlio Vargas mandou sustar de imediato o mandado judicial. 

(BITTENCOURT, 2012) Segundo Gonçalves (2013) os favelados 

demonstraram algumas vezes conhecer profundamente as engrenagens 

jurídicas. Contratavam advogados para tratar de seus interesses, como é o 

exemplo dos moradores do Morro de São Carlos. 

O oficial de Justiça havia fraudulentamente afirmado que 
notificara os moradores dessa favela, em 1933. Seus 
moradores, entretanto, nunca tendo recebido essas intimações, 
não puderam assegurar sua defesa no processo e foram 
postos diante do fato consumado, já que a Justiça havia 
decidido que o proprietário do morro era um certo Armênio 
Gonçalves Fontes. Os favelados então interpuseram um 
recurso para anular essa decisão, recurso este que o tribunal 
posteriormente aceitou, sendo proferida sentença em favor dos 
favelados. (GONÇALVES, 2013, p. 107) 

 
 
Em 1933, o Centro Político de Melhoramentos do Morro de São Carlos 

convidou o prefeito Pedro Ernesto e jornalistas para visitar a favela. Na ocasião 

o prefeito recebeu um memorial elaborado pelo Centro de Melhoramentos 

reivindicando melhorias para localidade. (BITTENCOURT, 2012) 

O Prefeito Henrique Dodsworth54 colocou em prática o Código de Obras 

de 193755 que ficou em vigor até 1970 e contribuiu para expansão urbana do 

Rio de Janeiro. Esse código pretendia enfrentar os impactos do crescimento 

demográfico e da industrialização. Esse instrumento tratava as favelas na 

                                                 
53

Foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, por dois períodos, entre 30 de 
setembro de 1931 e 2 de outubro de 1934, bem como entre 7 de abril de 1935 e 4 de abril de 
1936. 
54

Período: 1937 à 1945 
55

Decreto Municipal nº 6.000, de 1º de Julho de 1937). Tratava de diversas matérias como 
loteamento, construções, paisagem urbana,altura de prédios, zoneamento, etc.( GONÇALVES, 
2013) 
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mesma lógica ditada anteriormente que buscavam erradicar esses espaços. 

Em seus artigos percebe-se a preocupação com aspecto estético da cidade, 

vedando a construção de casas de madeira em todas as regiões da cidade, a 

não ser na região agrícola e nas regiões fora do centro. Propunha a criação de 

conjuntos habitacionais para substituir as favelas. (GONÇALVES, 2013) De 

acordo com Magalhães (2010) o código de 1937, 

É o primeiro documento oficial do Estado brasileiro a oferecer 
uma definição de favela (uma definição legal, portanto), bem 
como é o primeiro a esboçar um tratamento sistemático para as 
favelas, trazendo, assim, os princípios básicos de uma política 
estatal voltada a elas. Por fim, constitui-se aí a situação em que 
as favelas são colocadas numa situação irregular, quer do 
ponto de vista fundiário – pela ausência de título formal, 
legitimador da posse –, quer do ponto de vista urbanístico –, 
pela violação das normas edilícias e de parcelamento da terra. 
Pode-se afirmar, em síntese, que, com o Código de 1937, as 
favelas passam da invisibilidade à ilegalidade. (MAGALHÃES, 
2010, p. 193) 

 

 

A administração de Dodsworth, como já foi visto, implementou o projeto 

de construção de parques proletários para reabrigar a população favelada, 

construindo três Parque Proletários instalando um pouco mais de quatro mil 

favelados próximos as favelas originárias. Porém esses parques foram se 

transformando, pouco a pouco, em favelas e em 1960 foram erradicados. De 

acordo com Gonçalves (2013) esses parques faziam parte de um projeto 

pedagógico autoritário que visava controlar aquela população, com diversas 

normas de convivência.  

Os assistentes sociais fiscalizavam a limpeza das casas e até 
mesmo o costume dos residentes. Em suma, os poderes 
públicos exerciam um controle severo sobre aquela população 
(GONÇALVES, 2013, p. 132). 

 
 

Gonçalves (2013) destaca a influência do Partido Comunista nesses 

espaços, onde conseguiram neutralizar todo o aparelhamento ideológico/ 

repressivo do Estado nesses parques. O autor (idem) cita como exemplo o 

Relatório Anual de 1945 do Departamento de Assistência Social da Secretaria 

de Saúde e Assistência Social que relata que alguns moradores apresentavam-

se como filiados ao Partido Comunista e desorganizavam o local com suas 

reivindicações. A natureza autoritária dessa política e objetivo de estendê-la a 
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outras favelas da cidade provocou grande resistência por parte dos favelados. 

Estes se organizaram em comissões de moradores no intuito de evitar a 

transferência de moradia.  

Essa resistência estimulou a consolidação de uma estrutura 
interna, representando os interesses dos moradores das 
favelas junto aos poderes públicos. O processo de 
democratização que se instalou, após a queda do regime 
ditatorial de Vargas em 1945, deu nova ênfase ao papel dessas 
estruturas, que se transformaram dali por diante no principal 
órgão local de coordenação e de articulação política. Era a 
consolidação das primeiras associações de moradores de 
favela. (GONÇALVES, 2013, p. 134) 

 
 

A partir dos anos 1940, grupos de poder56 surgiram nas favelas. De 

acordo com Gonçalves (2013) a base territorial desses grupos era consolidada 

por laços personalizados e clientelistas. Esses grupos também impuseram sua 

influencia com as associações de moradores, sendo muitas vezes mediadores 

entre os favelados e a classe política. 

No governo Dutra57 intensificou-se a política de erradicação das favelas, 

auxiliado pela administração de Mendes Moraes que propôs o aumento do 

controle policial da população favelada e o combate (ineficaz) à expansão das 

favelas. (GONÇALVES, 2013) 

Em maio de 1946, os moradores do Morro dos Prazeres (localizado no 

bairro de Santa Tereza) solicitaram ao presidente Dutra que impedisse as 

ações de despejo que estavam sendo empreendidas contra eles. No abaixo-

assinado informavam que na localidade viviam cerca de cinco mil famílias 

pobres e o documento fora assinado por cento e sessenta e duas pessoas que 

indicaram que o numero de residentes em suas casas somava em torno de 

setecentos e quinze pessoas. Em novembro de 1946, Dutra determinou o 

arquivamento da petição realizada pelos moradores. (BITTENCOURT, 2012) 

O crescimento da população favelada combinada ao medo da 

disseminação de ideais comunistas resultou na abertura de dialogo com os 

favelados, explicitando-se em algumas concessões no intuito de evitar a 

                                                 
56

Nesse grupo estão: donos de ponto de jogo do bicho, dirigentes de escolas de samba, 
narcotraficantes, incorporadores imobiliários informais, birosqueiros, a Igreja Católica, 
representantes de diversos movimentos religiosos e, mais tarde, donos das cabines de luz. 
(GONÇALVES, 2013, p.134).  
57

Eurico Gaspar Dutra (1946- 1950). 
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aproximação de outras correntes políticas. Cabe destacar o papel da já 

mencionada Fundação Leão XVIII nesse período, que até meados da década 

1950 trabalhou por meio de forte tutela juntos aos grupos populares com a 

função de “recuperação social e moral” dessa população. A instituição procurou 

estimular o espírito associativo, controlando e orientando algumas associações 

de moradores. A Fundação Leão XVIII também buscou fortalecer sua influencia 

com a promoção de atividades como mutirões, autoconstrução que 

proporcionasse melhorias para as favelas.  

Porém nos anos de 1960 à 1970 a Fundação Leão VIII passou a ser 

um dos organismos públicos designados para por em prática a política de 

remoção. (GONÇALVES, 2013) 

Nos anos 1950, por conta da pressão imobiliária, houveram vários 

processos judiciais relacionados à despejos de favelados. Gonçalves (2013) 

destaca que os moradores da favela do Borel (localizado no bairro da Tijuca) se 

organizaram junto ao advogado Antoine de Magarinos Torres58 contra esses 

processos. Magarinos Torres propôs a criação em 1954 da União dos 

Trabalhadores Favelados (UTF) com o objetivo de captar recursos para as 

custas processuais de forma a enfrentar os processos de despejo.  

Depois de lograr êxito com a suspensão da expulsão dos moradores do 

Borel, a UTF ampliou suas atividades se estabelecendo em outras favelas, 

sendo a primeira experiência de associação que buscava congregar todos os 

favelados da cidade. A UTF buscou estimular uma solidariedade entre favelas, 

deslocando as reivindicações locais para questões mais amplas. Seus centros 

se esforçaram para representar os moradores de favela junto aos poderes 

públicos, cumprindo o papel de associação de moradores. Segundo Bittencourt 

(2012), uma das exigências para novos moradores se estabelecerem no Borel 

era ser sócio da UTF. 

As pautas de luta incluíam ainda: reivindicação da posse dos 
terrenos em caso de usucapião; desapropriação de terrenos 
com proprietários legítimos para loteamento ou revenda aos 
ocupantes (por meio de “financiamento de Institutos a que 
pertençam os associados da UTF”); reivindicação de 
aforamento dos terrenos públicos; luta pela reforma agrária 
para evitar o êxodo rural; “luta pela promulgação de leis de 

                                                 
58

Antoine de Magarinos Torres era oriundo de uma família tradicional da Tijuca, e havia 
participado de movimentos democráticos e progressistas. Exerceu grande influencia nos 
movimentos favelados até sua morte. 
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aposentadoria com ordenado integral, fixação de salário 
mínimo condizente com as necessidades vitais, perfeita e 
rápida assistência social pelos Institutos, direito incontestável à 
greve, sem limitações inconstitucionais e pela educação 
primária e secundária obrigatórias e gratuitas”; e “urbanização 
das favelas e de outros aglomerados residenciais de 
trabalhadores”. Ao mesmo tempo, a associação se 
comprometia a promover assistência médica, organizar 
associações recreativas e prestar assistência jurídica para 
“defesa de suas liberdades, inviolabilidade do lar e de seus 
direitos trabalhistas.” (BITTENCOURT, 2012, p. 96) 

 
 

A UTF destacou-se pela articulação de diferentes atores na organização 

de uma luta que abrangesse todas as favelas, mobilizando os moradores e se 

fazendo presente no cotidiano das favelas. 

Para os associados, a UTF – assim como as demais 
associações e centros pró-melhoramentos – se fazia ainda 
presente no cotidiano da favela ao oferecer serviços básicos. 
No Borel, a organização construiu a caixa d´água, a escola, o 
posto médico e instituiu comissões de Educação (para fazer o 
levantamento do número de analfabetos e procurar meios para 
oferecer a alfabetização) e de Saúde (para uma pesquisa sobre 
as condições locais de higiene). No Esqueleto, a atuação da 
UTF foi mencionada no trabalho do técnico da UNESCO, 
Andrew Pearse, como a prestação de serviços de saúde e a 
solicitação de fundos aos órgãos governamentais. Segundo 
Pearse, a organização contava com 500 sócios inscritos, dos 
quais 200 pagavam mensalidades.100 Além da desapropriação 
e revenda das terras aos moradores de favelas, a União dos 
Trabalhadores Favelados possuía também outras propostas 
para “humanizar a vida nas favelas: escolas, teatros e outros 
meios para educar e alegrar milhares de famílias”.101 No 
Jacarezinho, apoiou, por exemplo, a realização de uma festa 
com desfile das escolas de samba Unidos do Morro Azul e 
Unidos do Jacarezinho. (BITTENCOURT, 2012, p. 98 e 99) 

 

 

Apesar de se autodeclarar independente de partido político, a UTF 

contava com o apoio comunista para o desenvolvimento de suas atividades, o 

que causou sua acusação como subversiva e seu fechamento em 1957 pelo 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). (GONÇALVES, 2013) 

No intuito de barrar a “ameaça vermelha”, novas iniciativas foram postas 

em prática, dentre elas a Cruzada São Sebastião que além da construção de 

um conjunto habitacional no Leblon, conseguiu intervir em diversas favelas. 

Esse organismo foi perdendo sua influencia com a eleição de Carlos Lacerda 
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em 1960. (GONÇALVES, 2013) 

Apesar da interdição da UTF em 1957, sua influencia política foi 

suplantada pela Coalização dos Trabalhadores Favelados da Cidade do Rio de 

Janeiro criada em 1959. Apesar de defender reivindicações sociais, essa 

organização se caracterizava pelos laços que mantinha com o poder público. 

Em 1963, ela foi substituída pela Federação das Associações de Moradores 

das Favelas da Guanabara (Fafeg). (GONÇALVES, 2013) 

Segundo Bittencourt (2012), desde a década de 1930 a organização 

dos moradores de favela acontecem em torno de alguns motivos centrais, 

dentre eles: 1) para impedir remoções e despejos; 2) para obter serviços 

públicos; e 3) reivindicações contra as arbitrariedades da polícia. A autora ainda 

afirma que as disputas judiciais foram estratégias para evitar remoções e 

despejos, adiando ou evitando as ações dos ditos “proprietários” dos terrenos 

onde se localizavam algumas favelas, conforme exemplifica no quadro abaixo: 
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Tabela 1: Disputas Judiciais de moradores contra as ações de remoções 

Ano Favela Ação 
1933  Morro de São Carlos  

(comissão de moradores)  
Ação na 4ª Vara Cível para a 
manutenção de posse/sustar “inédita” 
ordem de despejo coletivo movida pelo 
suposto dono dos terrenos  

1935  Morro do Capão (Vila Militar)  Processo judicial na 1ª Vara para evitar 
despejo coletivo. Ministério da Guerra 
reivindicava reintegração de posse  

1938  Mangueira  Ação na 3ª Vara Cível contra Ministério 
da Educação e Saúde Pública “contra 
ameaça de localização da cidade 
universitária em terrenos 
circunvizinhos ao morro”  

1943  Rocinha  
(moradores que adquiriram 
terrenos loteados pela empresa 
Castro Guidão e Cia)  

Ação na 4ª Vara Cível para 
cumprimento dos contratos de 
promessa de venda dos lotes e 
recebimento de escrituras definitivas  

1944  Morro do Salgueiro  Ação na 9ª Vara Cível contra o grileiro 
italiano Emilio Turano, que 
reivindicava a propriedade da área  

1948  Jacarezinho  Ação na 5ª Vara Cível para evitar 
ordem de despejo requerida pela 
Companhia Imobiliária Concórdia. Na 
defesa dos moradores, advogado 
fundamentou sua ação na tramitação 
de um projeto de lei na Câmara do 
Distrito Federal sobre a 
desapropriação de terras litigiosas em 
função de ser um “caso social”  

1954  Morro do Borel e Morro Santa Marta 
(União dos Trabalhadores 
Favelados)  

Ação na 9ª Vara Cível para sustar o 
despejo dos moradores  

Fonte: Adaptado de Bittencourt (2012). O morro é do povo: memórias e 
experiências de mobilização em favelas carioca, p.77.   

 

Segundo Gonçalves (2013) as intervenções governamentais nas favelas 

na década de 1950 podem ser lidas como clientelistas. Dentro do processo 

eleitoral concorrencial foi observado o importante papel que os moradores de 

favela enquanto eleitores, o que resultou numa política clientelista onde a 

resposta pública dependia dos “votos” dos favelados.  

Com os diversos casos de despejos judiciais o senador Moura Brasil59 

propôs um projeto de lei que instituía dotações financeiras para projetos de 

urbanização de favelas e proibia qualquer despejo pelo prazo de 2 anos. Esse 

projeto torna-se lei em 19 de setembro de 1956 (Lei nº 2.875) e foi 

                                                 
59

Membro do Partido Social Democrático (PSD). 
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popularmente conhecido como Lei das Favelas. Porém de acordo com 

Gonçalves (2013) essa lei legitimou a política de remoção dos anos 1960 e 

1970, pois propunha que assim que o Estado construísse moradias populares, 

os favelados deveriam se retirar de suas casas. Portanto essa lei consolidou a 

natureza juridicamente precária das favelas não enfrentando a complexidade 

do problema. A lei afetou também o mercado imobiliário nas favelas, 

declarando a ilegalidade dos barracos, portanto, uma série de praticas locais 

começaram a surgir para reger esse mercado. (GONÇALVES, 2013) 

A Lei das Favelas assegurou recursos para a habitação de 
interesse social, porém não garantiu investimentos públicos 
nas próprias favelas. Por outro lado, ela se equilibra entre 
disposições de promoção da moradia e de repressão às 
favelas. Estipulava proteção contra remoções violentas, porém 
de modo temporário e condicionado à inexistência de moradias 
populares, não instituindo um direito de moradia, a título 
universal e permanente. (MAGALHÃES, 2010, p.198) 

 
 

Na década de 1960, a população da favela havia crescido o dobro da 

década anterior. A administração do jornalista Carlos Lacerda (1960–1965- 

primeiro governador da Guanabara) criou um novo órgão público, a 

Coordenação de Serviços Sociais que iria juntar as diversas instituições que 

tratavam da questão da habitação popular no Rio de Janeiro, pretendendo dar 

mais eficiência as políticas referentes a essa questão. O responsável por essa 

instituição foi o professor Arthur Rios. Rios estabeleceu uma relação entre 

poder público e associação de moradores, promovendo mutirões de 

autoconstrução de casas, onde o governo ofertava material para construção e 

os favelados a mão de obra. Para por em prática seu programa de urbanização 

Rios utilizou o método de desenvolvimento de comunidade, promovendo 

criação de associações de moradores.  

Porém essa relação com as associações provocou uma 

institucionalização destas, que firmavam um acordo com a Coordenação de 

Serviços Sociais, onde se comprometiam a cooperar com a melhoria das 

favelas e colaborando com o poder público no controle da expansão das 

favelas, impedindo a construção de novas moradias. Desta forma, as 

associações de moradores oscilavam no tocante a sua representação, se 

representavam os moradores ou um braço do Estado nas favelas. 
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(GONÇALVES, 2013) 

Negrão de Lima (1965 até 1971) continuou fazendo uso da fórmula 

conciliatória. Negrão de Lima propôs estudos socioeconômicos sobre a 

viabilidade de urbanização das favelas, que foi implementada de maneira 

experimental através da CODESCO60, como também manteve a política de 

desfavelização da cidade. (MAGALHÃES, 2010) 

Em 1962, a administração municipal inaugura uma política de remoção 

em massa dos favelados que foi reforçada pela Ditadura Civil- Militar. A 

integração social dessa população deveria ser feita expulsando-os para os 

subúrbios, já que o discurso político afirmava que a cidadania era sustentada 

pelo aquisição da propriedade da habitação. Portanto, cria-se nessa década 

sob a lei nº 4.380 o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e como agente 

executivo do sistema o Banco Nacional da Habitação (BNH). De acordo esse 

modelo, a crise habitacional se resolveria através das “leis do mercado” numa 

parceria entre público e privado. (GONÇALVES, 2013) 

Durante a Ditadura Civil- Militar as práticas clientelistas são deslocadas 

para a esfera administrativa. As favelas agora eram invadidas por funcionários 

responsáveis por organizar as operações de remoções. Os favelados se 

dividiam em grupos que contestavam ativamente contra essas práticas, como 

também existiam aqueles que aderiam a essa prática estrategicamente, 

buscando o mínimo de vantagens individuais. O poder público no intuito de 

lograr êxito no processo de remoção buscava aumentar a repressão como 

também estabelecia relações clientelistas com moradores com certa 

“visibilidade” visando cooptar tais pessoas através de ofertas de empregos 

públicos, concessão de ponto de venda aos que aderissem à política de 

remoção. (GONÇALVES, 2013) 

Essas remoções foram alvos de fortes reações por parte dos favelados 

que são traduzidas pelos três congressos realizados pela Federação de 

Favelas do Rio de Janeiro (1964, 1968 e 1972) onde trataram do impacto 

dessas remoções. O primeiro congresso em 1964 com o slogan “Urbanização 
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Criada em 1968 a CODESCO em seu programa de urbanização, visava produzir ações, ditas 
exemplares, sem criar uma política de massa. Esse programa resumiu-se a três favelas: Brás 
de Pina Mata Machado e Morro União. As obras de urbanização foram concluídas, em 1969, e 
a regularização fundiária foi feita por meio da desapropriação parcial dos terrenos. 
(MAGALHÃES, 2010) 
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sim, remoção não” contra a política de remoção de Carlos Lacerda.  O segundo 

congresso ocorreu em 1968 com o discurso contra a retomada das remoções 

pelo regime militar, o qual a Fafeg criticou o balanço das primeiras remoções. 

Ao final desse congresso, o presidente e diretores da Fafeg foram presos e 

torturados, só sendo libertos após a intervenção de alguns setores 

progressistas da Igreja. Os poderes públicos intervieram em algumas 

associações de moradores, as quais consideravam serem mais combativas. 

Apesar da intensificação da repressão, moradores da Favela da Praia do Pinto 

organizaram em 1969 uma ação de resistência ao projeto de Remoção, porém 

não conseguiram vencer o grande interesse do setor imobiliário pela localidade 

e nem a violência empregada pelo regime militar. Em maio de 1969, um 

incêndio misterioso destruiu todos os barracos da Favela da Praia do Pinto. Por 

conta da intensificação da violência por parte do poder público, as associações 

de moradores foram pouco a pouco deixando de tomar iniciativas mais 

combativas. (GONÇALVES, 2013) 

O terceiro Congresso de Favelados que ocorreu em 1972, como já foi 

colocado, foi menos crítico com relação às remoções, propondo que os 

moradores colaborassem com o poder público. (GONÇALVES, 2013) 

Contudo, apesar da intensificação de medidas mais violentas, os 

favelados conseguiram evitar a remoção de alguns locais. Um dos casos mais 

célebres foi o da favela de Brás de Pina61. A administração de Carlos Lacerda 

decretou sua erradicação em 1964, porém com o apoio da mídia, do paroco do 

bairro, a associação de moradores conseguiu impedir a remoção da favela 

através de uma forte resistência. (GONÇALVES, 2013) 

Com relação aos conjuntos habitacionais, ao invés de conter a 

“favelização” essa política acabou estimulando-a principalmente nos subúrbios 

já que os conjuntos habitacionais tornaram-se “zonas de passagens”. Ou seja, 

as remoções não impediram a expansão das favelas, o que demonstrou o 

fracasso de tal política que acabou sendo abandonada em 1974. Em 1974 tem-

se um processo de abertura política com o general presidente Geisel e que se 

acelerou em 1979 com o general Figueiredo. (GONÇALVES, 2013) 

A política de erradicação das favelas continuava a assolar seus 
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Favela situada no subúrbio, numa zona pantanosa próxima a Avenida Brasil, formou-se a 
partir de 1930. (GONÇALVES, 2013) 
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moradores. Em 1977, com a alegação que era preciso proteger a vida de seus 

moradores contra um possível desabamento a prefeitura tentou erradicar a 

Favela do Vidigal, situada em uma zona privilegiada para o setor imobiliário. 

Segundo Gonçalves (2013) essa tentativa tornou-se histórica por conta do seu 

fracasso, fechando o ciclo das remoções enquanto política pública.  

O caso do Vidigal, o qual será tratado de forma mais aprofundada no 

item a seguir, tornou-se expressivo por conta do êxito que a mobilização em 

resistência a remoção obteve pela via judicial. 

Segundo Bittencourt (2012), 

As lutas do povo do Borel”, da Catacumba, do Esqueleto, do 
Santa Marta, da Mangueira, do Turano, da Barreira do Vasco, 
do Santo Antônio, da Rocinha, do Pasmado, do Jacarezinho, 
do São Carlos, do Morro dos Prazeres, entre outros, tiveram 
como ponto em comum a capacidade de articulação e de 
formação de alianças entre moradores de favelas e fora delas. 
Ameaçados por particulares, apelavam aos governantes. 
Ameaçados pelo governo, recorriam a partidos de oposição, 
imprensa, igrejas e outros grupos. No campo das articulações 
que extrapolavam os limites das favelas, houve alianças com 
advogados influentes, muitos ligados ao Partido Comunista 
Brasileiro, que assumiram as causas dos moradores contra as 
ações de despejo, como nos casos do Morro de São Carlos e 
do Borel; e ainda com deputados e vereadores ligados a 
diversos partidos políticos. (BITTENCOURT, 2012, p. 76) 

 

 

A orientação política sobre a urbanização das favelas começa a ser 

tecida por outros traços. O BNH criou novos programas de habitação que além 

da criação de conjuntos habitacionais incentivava a construção de habitações 

pelos próprios moradores. Em 1977 criou-se o programa de Financiamento de 

Construção, Conclusão, Ampliação ou Melhoria de Habitação de Interesse 

Popular (FICAM), com o objetivo de financiar a compra de materiais de 

construção. Em 1975, o BNH lança o Programa de Financiamento de Lotes 

Urbanizados (Profilurb), no intuito de financiar aquisições de lotes de terreno 

urbanizados. (GONÇALVES, 2013) 

Segundo Gonçalves (2013), dentre os programas do BNH na década de 

1970, o mais famoso, o Programa de Erradicação da Sub- Habitação 

(Promorar) foi iniciado na Maré antes de se estender para outras partes do 

país. O objetivo central era a recuperação de áreas pantanosas, através da 
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drenagem do solo, da urbanização dessa região e a formação de um aterro 

onde seriam reassentados os moradores das palafitas. De acordo com 

Magalhães (2010) 

A experiência do Projeto Rio serviu para demonstrar algumas 
das dificuldades da regularização fundiária, em favelas, dentre 
elas, a proteção extrema da propriedade privada, as exigências 
dos cartórios de registro imobiliário e a ausência de 
instrumentos jurídicos adequados. (MAGALHÃES, 2010, p. 
208) 

 

 

O governo de Israel Klabin62 também se engajou na política de 

urbanização, transformando a Secretaria de Turismo em Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social (SMDS). A SMDS combateu a política de remoção 

e incentivou projetos de melhorias de infraestrutura urbana e programas sociais 

nas favelas. O objetivo da SMDS era coordenar os esforços de organismos 

públicos como o propósito de concluir os projetos de urbanização das favelas. 

(GONÇALVES, 2013) 

A SMDS criou em 1982 o projeto Mutirão, com a proposta de utilizar a 

mão de obra fornecida pelos próprios moradores no processo de urbanização 

das favelas. O projeto atingiu 26% do total de favelas do Rio de Janeiro onde 

proporcionou melhorias na condição de vida dos moradores e a instalação de 

equipamentos coletivos (creches, postos de saúde, etc). Essa experiência 

serviu de base para criação e implementação do projeto municipal Favela- 

Bairro nos anos 1990. (GONÇALVES, 2013) 

O estado do Rio de Janeiro sob a administração de Leonel Brizola63 se 

engajou na política de urbanização das favelas. Brizola procurou atender as 

principais reivindicações dos favelados, modificando assim a política do estado 

com relação às favelas. (GONÇALVES, 2013) 

A campanha de Brizola, um político oriundo do trabalhismo e 
de relações políticas e familiares com o ex-Presidente João 
Goulart, foi marcada por forte busca de lastro popular, 
especialmente junto aos favelados, que se desdobrou na 
reorientação da estrutura institucional do Estado, a fim de 
atender às reivindicações desses. Nesse contexto, o Estado 

                                                 
62

Israel Klabin (PMDB- de Março de 1979 a Junho de 1980) (GONÇALVES, 2013). 
63

De março de 1983 a março de 1987. Brizola (herdeiro político do trabalhismo de Getúlio 
Vargas e João Goulart) foi eleito após uma campanha em oposição ao regime militar e através 
do seu engajamento junto as classes mais carentes. (GONÇALVES, 2013) 
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passa a investir na consolidação das favelas, abandonando a 
idéia de remoção. (MAGALHÃES, 2010, p. 208) 

 
 

 Essa administração delegou de forma sistemática às associações de 

moradores funções que caberiam ao estado.  

Dentre elas, pode-se mencionar a contratação de mão de obra 
para a realização de obras do Programa de Favelas da CEDAE 
(PROFACE), a distribuição de correspondências, a organização 
do sistema telefônico, operação da rádio comunitária, a 
administração do serviço de água, o controle das construções e 
da transmissão da propriedade imobiliária, a manutenção dos 
aterros sanitários e o controle do comércio interno, várias delas 
realizadas em convênio com o Estado. Para o morador de 
favela, a participação na associação passa a significar a 
possibilidade de obter um emprego público ou em algum dos 
convênios, gerenciados por essa instituição. (MAGALHÃES, 
2010, p. 209) 

 
 

Esse processo burocratizou as associações de moradores que se 

voltaram para administração desses recursos e deixando de lado a 

representação das reivindicações dos favelados. Brizola criou em 1983 o 

projeto Cada Família um Lote (CFUL)64 que pretendia lidar com a questão da 

regularização fundiária do conjunto de favelas do estado do Rio de Janeiro e 

outros tipos de moradias informais. (GONÇALVES, 2013) 

Nos anos 1990 a favela sofre modificações consideráveis tendo o trafico 

um importante papel nas analises dessas modificações. O comercio lucrativo 

da cocaína e o desmantelamento do braço repressor do Estado colaboraram 

para a expansão do tráfico de drogas nas favelas. Essa presença se nota já 

nos anos 1970, quando surge a facção Comando Vermelho65. Essa facção 

desde os anos 1970 já disseminava o comércio de cocaína nas favelas do Rio 

de Janeiro. 

                                                 
64

O projeto CFUL pretendia regularizar 400 mil imóveis localizados em favelas e loteamentos 
clandestinos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Porém apenas 16 mil títulos 
provisórios foram entregues, e em alguns casos os documentos definitivos nunca foram 
outorgados. (GONÇALVES, 2013) 
65

 Essa organização foi criada e estruturada na penitenciária da Ilha Grande, no Sul do estado 
do Rio de Janeiro, como resultado do contrato entre os prisioneiros de direito comum e os 
prisioneiros políticos da ditadura militar. (GONÇALVES, 2013, p. 315) Além da facção Comando 
Vermelho, três outras facções estão presentes no estado do Rio de Janeiro atualmente, dentre 
elas: Amigo dos Amigos (A.D.A) que surge nos anos 1990, Terceiro Comando Puro (TCP) que 
nasce nos anos 2000, a partir de uma dissidência do Terceiro Comando e a Milícia, composta 
por militares e civis. 
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Perlman (2012) afirma que na década de 1960 existia o consumo de 

bebidas e outras drogas (em sua maioria maconha), mas não era tão rentável. 

Na década de 1970, com a chegada da cocaína esse cenário se modifica e a 

quantidade de dinheiro envolvido cresceu exponencialmente. O crescimento do 

lucro no comércio de drogas permitiu uma maior organização por parte dos 

traficantes, como também remodelou o espaço da favela. 

Porém é nos anos 1990 que o perfil do narcotráfico evolui. O Comando 

Vermelho se divide e diferentes grupos passam a lutar pelo controle de 

influencia nas favelas cariocas.  (GONÇALVES, 2013) 

A década de 1990 foi marcada pela ampliação do poder dos 
grupos organizados do tráfico de drogas e pela ampliação das 
atividades de um grupo que assumiu grande importância na 
dinâmica criminosa da região metropolitana do Rio de Janeiro: 
as milícias. (SILVA, 2012, p. 420) 

 
 

Os traficantes foram ganhando espaço nas favelas, “alinhando à força 

das armas as engrenagens clientelistas”. (GONÇALVES, 2013, p.315) A falta 

de políticas sociais efetivas voltadas para aquela população, a escassez de 

recursos públicos nesses espaços possibilitou que os traficantes 

desempenhassem também ações assistencialistas com os moradores e dessa 

forma, ganhando paulatinamente o apoio dos moradores. 

As disputas travadas pelas diversas facções modificam o cenário da 

favelada. A figura do traficante antes criado na própria favela vai dando lugar 

aos traficantes “invasores” sem relações pessoais com a própria favela e seus 

moradores. O assistencialismo antes disseminado pelos traficantes na década 

de 1970 e 1980 vai dando lugar a relações baseadas na lei do silencio e medo. 

O fortalecimento dos armamentos utilizados para resguardar os pontos de 

venda reduziu as margens de lucro fazendo com que os traficantes buscassem 

outras formas de renda, como por exemplo, a cobrança de taxa para 

comerciantes, prestadores de serviço e até moradores. (GONÇALVES, 2013) 

Gonçalves (2013) enfatiza que dentro desse contexto, as associações 

de moradores transformaram-se em fachadas para atividades do tráfico de 

drogas, perdendo sua legitimidade com os moradores e poder público. Esse 

quadro afetou a organização política dos moradores como também a 

desmobilização política de movimentos sociais nas favelas. O controle do 
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tráfico desviou o sentido da reivindicação social das associações de moradores 

que foram privadas de organizar e propor mobilizações contestatórias. As 

associações de moradores passaram a fazer um papel de intermediárias na 

relação dos traficantes e o poder público, sem necessariamente a participação 

da população. 

Apesar desse contexto de desmobilização, nos anos 2000 foi criado o 

Movimento Popular de Favelas66. Esse movimento conseguiu congregar cerca 

de 60 associações de moradores para lutar pela ampliação do exercício da 

cidadania pelos moradores de favela. Porém esse movimento foi esvaziado em 

2001 por pressões exercidas tanto pelos traficantes quanto pelo poder público. 

(GONÇALVES, 2013) 

Na administração de Cesar Maia (1º de janeiro de 1993 

a 1º de janeiro de 1997) foi criado o projeto Favela- Bairro, começando na 

Favela do Andaraí com um projeto piloto em janeiro de 1994. Como já visto, o 

objetivo desse projeto era a urbanização das favelas visando transforma-las em 

bairros. As ações públicas deveriam contar com o esforço dos moradores, 

buscando evitar reassentamento durante as obras e também a adesão dos 

moradores. Com o sucesso da primeira fase do projeto, o município criou em 

novembro de 199567, o programa de regularização dos estabelecimentos 

populares do Rio de Janeiro (Proap-Rio) no âmbito do contrato com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Outros dois programas foram 

lançados, sem a ajuda do BID: o programa Grandes Favelas (para favelas com 

mais de 2.500 casas) e o programa bairrinho ( para favelas com 100 à 500 

casas). (GONÇALVES, 2013) 

O projeto Favela – Bairro influenciou no desenvolvimento das favelas 

proporcionando o acesso dos favelados aos serviços públicos. Porém a 

conclusão dos trabalhos não significou a ampliação e qualidade desses 

serviços nas favelas, o município foi transferindo para o setor privado 

atribuições que eram de sua competência (como por exemplo, a administração 

de creches terceirizadas à ONG). Dessa forma, a prefeitura mantinha suas 

redes clientelistas. O projeto Favela- Bairro ficou mais conhecido por suas 

intervenções urbanísticas do que pelas conquistas sociais. 

                                                 
66

Criado em Julho e 2000. 
67

Decreto nº 14.332, de 7 de novembro de 1995. 
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A parte desse projeto que menos progrediu foi em relação à 

regularização fundiária. Nesse período foram instalados em algumas favelas, 

postos de orientação urbanística e social (Pouso), que tinham por objetivo 

assegurar a manutenção dos serviços implementados pelo projeto como 

também orientar (e fiscalizar) a população na construção de suas casas. 

Devido aos poucos investimentos, os Pousos desempenharam um papel 

meramente orientador. (GONÇALVES, 2013) 

Em seus documentos orientadores, o POUSO é concebido 
como um trabalho de transição entre a condição de favela e a 
condição de um novo bairro popular, justificando-se a sua 
existência enquanto ainda está em curso o processo de 
integração à cidade. (MAGALHÃES, 2010, p. 232) 
 

 
A administração de Cesar Maia criou no âmbito do programa Favela- 

Bairro, o projeto Célula Urbana, que pretendia potencializar núcleos de 

desenvolvimento urbano, econômico, social, político e ambiental nas favelas. 

Esse projeto visava criar espaços multiusos nas favelas, onde irradiasse sua 

influencia no interior da favela como também para os bairros vizinhos, sendo 

uma ferramenta para redução da pobreza criando novos apelos a iniciativa 

privada. (GONÇALVES, 2013) 

Com relação o aparecimento e expansão das milícias 68, o município 

desempenhou um papel ambíguo. Segundo Gonçalves (2013) a expansão da 

milícia parece ter contado com o apoio por parte do poder público, na 

esperança de livrar-se do narcotráfico na zona em que se encontravam os 

equipamentos esportivos para os Jogos Pan-Americanos. As milícias 

expulsaram os traficantes de várias favelas e estabeleceram redes clientelistas 

financiadas, em grande maioria, pelos comerciantes locais, com também 

através de taxas sobre serviços como vans, venda de bujões de gás, TV a 

cabo, etc. 

A gestão de Eduardo Paes (1º de janeiro de 2009 

à 1º de janeiro de 2017) trouxe novos contornos a questão da remoção. A 

preparação da cidade para os mega eventos significaram remoções em massa 

                                                 
68

Controladas geralmente por policiais, essas milícias são uma resposta ao domínio imposto 
pelos traficantes. Esse tipo de segurança privada existe há muito tempo em certas favelas e 
bairros pobre, sendo popularmente chamada de polícia mineira. 
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nas áreas que seriam objetos de intervenções urbanísticas. O Plano 

Estratégico de 2009 propôs coibir novas ocupações ilegais e a expansão das 

comunidades estabelecidas, a partir do uso de ecolimites e de monitoramento 

aerofotográfico. (GONÇALVES, 2013) 

O projeto municipal Morar Carioca, colocado em prática por essa gestão 

pretendia investir na urbanização total ou parcial de duzentas e cinquenta e 

três favelas. O projeto realizado no Morro da Providência causou uma intensa 

remoção dos moradores. A preparação da cidade para os grandes eventos 

significou inúmeras remoções. (GONÇALVES, 2013) 

Nas primeiras décadas do século XXI, o Brasil sediou grandes eventos 

que impulsionaram grandes obras na cidade do Rio de Janeiro e a justificativa 

para remoções torna a fazer parte da política do governo. 

A cidade sediou os Jogos Pan-Americanos de 2007, os Jogos 
Militares em 2011, a Conferência da ONU (Rio+20) em 2012, 
além da Copa das Confederações e da Jornada Mundial da 
Juventude (com a presença do Papa) em 2013. Neste ano de 
2014 realizam-se a Copa do Mundo de Futebol e, em 2016, os 
Jogos Olímpicos, comandados pelas instituições privadas 
Federação Internacional de Futebol Associado - FIFA e o 
Comitê Olímpico Internacional – COI. (GALIZA, VAZ e SILVA, 
2014, p. 10) 

 

 

Na segunda metade da década de 2000, observa-se a desconstrução do 

discurso que regeu as duas décadas atrás no tocante as favelas. As remoções 

voltam a fazer parte da política e divergindo ao período anterior, onde a saúde 

pública e o embelezamento da cidade eram pretextos para realizar as 

remoções, agora a segurança pública e o meio ambiente fortalecem esse 

discurso. (RIBEIRO; OLINGER, 2012) 

O novo período é marcado pela articulação de dois discursos 
aparentemente contraditórios: por um lado, a remoção; por 
outro, a integração dos espaços onde a remoção não é viável, 
sustentada não mais no direito ou na ameaça da desintegração 
do tecido social, mas na criação de um novo mercado 
consumidor. A integração antes sustentada pelos discursos 
políticos e acadêmicos agora ganha força por meio do 
mercado, inaugurando uma fase em que favela passa a ser 
objeto de grandes empreendimentos. (RIBEIRO; OLINGER, 
2012, p. 337) 
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A preparação da cidade para os mega eventos fez surgir um novo 

projeto de cidade, onde uma parte das favelas devem ser removidas e outras 

urbanizadas. (RIBEIRO; OLINGER, 2012) 

A crise financeira internacional deflagrada em dezembro de 
2007 fez com que o governo federal, em 2008, anunciasse um 
reforço do Plano de Aceleração do Crescimento, com a 
destinação de montantes de investimentos para urbanização 
de favelas nunca antes visto na cidade. Um “novo” projeto de 
cidade para estar se desenhando: enquanto os governos 
federal e estadual investem maciçamente em grandes projetos 
urbanísticos em favelas próximas às áreas mais valorizadas da 
cidade, e às áreas que devem valorizar-se por conta da 
realização dos megaeventos, o governo municipal empreende 
o projeto de “limpeza” e “organização” da cidade. (RIBEIRO; 
OLINGER, 2012, p. 337) 

 
 

O discurso oficial prometia melhoramentos para a cidade, porém Galiza, 

Vaz e Silva (2014) apoiadas no Dossiê Megaeventos e Violações de Direitos 

Humanos no Rio de Janeiro, apontam para as consequências que essa 

preparação trouxe para a população mais empobrecida, que resulta numa 

cidade mais desigual e num grande processo de deslocamento dos pobres.  

Dentre as áreas de intervenção, duas regiões da cidade são 
destacadas, por concentrarem os maiores projetos: a Zona 
Oeste e a Zona Portuária. Na primeira, tendo em vista que a 
“magnitude e importância destes eventos mostraram a 
necessidade de uma reestruturação no transporte coletivo 
municipal”18, três grandes vias expressas foram propostas 
para esta área: a Transoeste, a Transcarioca e a 
Transolímpica, ligando diferentes partes da cidade, com túneis 
e pontes que se integram às linhas de BRT (sigla para Bus 
Rapid Transit, corredor exclusivo de ônibus). Na Zona Oeste 

serão também construídos o Parque dos Atletas e outros 
equipamentos, dentre os quais as Vilas Olímpica e 
Paraolímpica, a serem executadas pelo Consórcio Rio Mais, 
vencedor da licitação da Parceria Público-Privada (PPP) 
realizada pela Prefeitura, formado por três das maiores 
empresas construtoras do país (Odebrecht, Andrade Gutierrez 
e Carvalho Hosken). (GALIZA, VAZ e SILVA, 2014, p. 11) 

 
 

Nesse contexto, cabe destacar como caso mais emblemático na Zona 

Oeste a Vila Autódromo69 pelo processo de luta e resistência de seus 

moradores que sofreram 20 anos de tentativas de remoções por parte do poder 

                                                 
69

Vila Autódromo: ocupação de pescadores que cresceu com a chegada de operários da 
construção de um autódromo nas cercanias. (ROLNIK, 2015) 
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público.  

Os mais recentes são relacionados à construção do Parque 
Olímpico em área vizinha, cujos equipamentos serão 
demolidos após os jogos e o terreno (público) será liberado 
para o Consórcio Rio Mais construir e comercializar 
condomínios residenciais de luxo. Uma luta recente, com apoio 
de alguns membros do Núcleo de Terras e Habitação da 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, impediu a 
remoção prevista de todos os moradores, por um curto período 
de tempo. (GALIZA, VAZ e SILVA, 2014, p. 12) 

 
 

Movimentos de várias instituições, ONG e universidades somaram-se à 

luta dos moradores da Vila Autódromo, 

Foi elaborado o Plano Popular da Vila Autódromo, amplamente 
discutido com a comunidade, que comprovou a viabilidade da 
implementação de um projeto de urbanização e recebeu o 1° 
lugar do concurso Deutsche Bank Urban Age Award Rio 2013. 
Apesar disso, a Prefeitura reiniciou a demolição de várias 
casas, alegando pertencerem a famílias interessadas em 
mudar-se para um conjunto habitacional do Programa Minha 
Casa, Minha Vida19, financiado pela Caixa Econômica Federal. 
(GALIZA, VAZ e SILVA, 2014, p. 12) 

 
 

De acordo com o Dossiê Megaeventos e Violações de Direitos Humanos 

no Rio de Janeiro (2013) o projeto urbanístico Morar Carioca na favela da 

Providência pretendia através da criação de um teleférico e de um plano 

inclinado deixar o local mais atrativo aos turistas. Porém, os moradores 

reclamavam que não participaram da construção do projeto. 

Outro programa coordenado pela Secretaria Municipal de 
Habitação na região é o Morar Carioca do Morro da 
Providência, cujo projeto de urbanização incluía a instalação de 
um teleférico (concluído), um plano inclinado de acesso ao 
cume, onde se localiza uma antiga capela e outras obras que, 
na sua maioria, valorizariam a área para o turismo. A previsão 
inicial do projeto era de remover 832 famílias (cerca de 3.650 
pessoas), praticamente a metade dos moradores do morro, 
sem discussão prévia ou definição concreta sobre 
reassentamentos na região. A Secretária Municipal de 
Habitação marcou as casas que seriam removidas com a sigla 
“SMH”, seguida de um número, pintura feita sem aviso prévio 
ou explicação, durante um dia útil, quando a grande maioria 
dos habitantes se encontrava fora de casa, no local de 
trabalho. O programa usava como justificativa a necessidade 
de desadensar o morro, de estimular o turismo e retirar as 
casas situadas em área de risco. Este argumento, entretanto, 
foi contestado por contra laudos elaborados por técnicos 
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apoiadores dos movimentos de resistência que comprovaram a 
inexistência de riscos na maioria das casas marcadas, o que 
obrigou a Prefeitura a reconhecer o erro e reduzir o número de 
remoções no Morro. (GALIZA, VAZ e SILVA, 2014, p. 15) 

 
 

O projeto Rio Olímpico além das obras do Parque Olímpico e do Porto 

Maravilha, incluiu também a extensão da linha 1 do metrô (Barra- Zona Sul) e 

os corredores de ônibus (BRT) Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. Para 

as obras desses corredores foram feitas desapropriações e remoções de 

favelas. (ROLNIK, 2015) 

Nesse processo de remoções para preparação da cidade para os mega 

eventos, além das formas de violências, muitos moradores souberam que 

seriam removidos através da marcação das letras SMH (Secretaria Municipal 

da Habitação) e de um número escrito em spray nos muros das casas, sem 

nenhuma explicação prévia aos moradores. As indenizações em dinheiro eram 

insuficientes para aquisição de outra moradia sendo, portanto, os apartamentos 

do programa Minha Casa Minha Vida, única opção viável para algumas 

famílias.  

A maior parte dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida está na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é a região pouco servida de transportes, 

equipamentos, empregos e serviços da cidade. 

Os governos do PT, no sentido de ampliar o consumo fortaleceram 

concessões de incentivo para produção e aquisição de bens duráveis, através 

de linhas de créditos com baixas taxas de juros e por vezes subsídios diretos, 

nesse contexto ganha visibilidade o programa Minha Casa Minha Vida. Esse 

programa deveria ser uma ação no campo econômico-social, que articulasse a 

oferta de moradia com uma estratégia keynesiana de crescimento econômico e 

criação de emprego. (ROLNIK, 2015) 

A política habitacional tem um papel central no alicerce do modelo 

urbano das regiões metropolitanas, como também da reprodução da 

segregação socioespacial. A opção por construir os conjuntos habitacionais nas 

áreas periféricas contribui para o estabelecimento da divisão territorial entre 

ricos e pobres. Portanto, o programa Minha Casa Minha Vida não impacta a 

segregação urbana existente, mas a reforça. (ROLNIK, 2015) 

Esses processos não ocorrem sem batalhas políticas, sociais e outras 
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formas de resistência, os movimentos anti- Copa do Mundo, através de comitês 

populares, desde 2010 vinham organizando protestos e mobilizações contras 

as remoções e violações de direitos. Neste trabalho destaca-se o Comitê 

Popular da Copa e das Olimpíadas (2013) que elaborou o já citado Dossiê 

Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Rio de Janeiro. Devido o 

elevado número de remoções a Anistia Internacional lançou em 2013 a 

campanha “Basta de remoções Forçadas!” (GALIZA, VAZ e SILVA, 2014)  

A coalizão de interesses entre os governos federal, estadual e municipal, 

através do Programa de Aceleração do Crescimento articula o investimento de 

melhoramentos nas favelas com a estratégia agressiva de controle da violência 

no Rio de Janeiro. Sob a justificativa de combate à violência e à degradação do 

meio ambiente, ressurgem velhas práticas de remoção. (RIBEIRO; OLINGER, 

2012) 

Em janeiro de 2009, em seu primeiro mês de governo, o 
prefeito Eduardo Paes já havia editado quatro decretos com o 
objetivo de conter a expansão das favelas. Os decretos 
acompanhavam o novo programa lançado pela Prefeitura que 
tinha como objetivo “ordenar” a cidade. O programa logo 
ganhou a simpatia da opinião pública e da mídia, que iniciou 
uma grande campanha pelo “controle” da expansão das 
favelas, bem como para remoção das favelas, ou parte das 
favelas, estabelecidas já há muito tempo,com ênfase nas 
zonas Sul e Oeste da cidade- esta ultima já vinha sendo foco 
de propostas remocionistas desde 2007, por ocasião das obras 
dos Jogos Pan-Americanos. (RIBEIRO; OLINGER, 2012, p. 
340) 

 
 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi anunciado pelo governo 

federal em 2007. 

Os eixos fundamentais do programa, expressos em seu 
documento de lançamento, são: Investimento em Infra-
Estrutura; Estímulo ao Crédito e ao Financiamento; Melhora do 
Ambiente de Investimento; Desoneração e Administração 
Tributária; Medidas Fiscais de Longo Prazo; Consistência 
fiscal. (TRINDADE, 2009, p. 1) 

 

 

A sua vertente de infra-estrutura – urbanização de favelas, organizou-se 

através das três instâncias de governo (federal, estadual e municipal). 

Os autores Ribeiro e Olinger (2012) destacam a existência de uma 

percepção da favela que a sociedade dissemina, onde a favela é o território da 
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violência e seus moradores são coniventes com os traficantes que são os 

agentes primordiais dessa violência. Essa percepção se traduz na 

criminalização desse espaço e de seus moradores influenciando nas políticas 

públicas e projetos sociais voltados para esse local, favorecendo uma política 

de segurança com foco no combate aos traficantes se manifestando numa 

conflagração contra a favela e seus moradores. 

A Unidade de Polícia Pacificadora emerge com a intenção de promover 

uma pacificação para o “caos” do Rio de Janeiro, com o intuito de cessar a 

criminalidade ligada ao tráfico de drogas nesses espaços. Esse programa faz 

parte de projetos mais amplos de renovação urbana objetivando preparar a 

cidade para os megaeventos. As UPP pretendiam um novo modelo de 

Segurança Pública que promovesse a interação entre a polícia e a população. 

(CUNHA; MELLO, 2012) 

A ideia de produzir uma imagem de uma cidade segura para receber os 

eventos internacionais e consequentemente para as pessoas que moram e as 

que estariam visitando a cidade, significou transtorno para a população 

favelada. A UPP no seu início foi aclamada pela maioria da população da 

cidade e pela mídia70.  

Essa instituição é permeada pela lógica da criminalização da pobreza, 

onde o que se coloca como solução para os “problemas” sociais são formas 

repressoras de enfrentamento. Segundo Iamamoto (2001), a questão social 

passa por um processo violento de renovação da noção de classes 

perigosas71, tendendo então a naturalizar a Questão Social. 

Muitos são os movimentos, mobilizações dessa população contra a 

violência policial, destacamos aqui, a Rede de Comunidades e Movimentos 

                                                 
70

Exemplo disso foi a invasão do Complexo do Alemão, em novembro de 2010, sendo 
apresentada pela mídia a perseguição policial contra um grupo de jovens pertencentes ao 
tráfico, naturalizando a morte de alguns daqueles homens por serem criminosos, suas mortes 
representavam a justiça. 
71

Coimbra ao citar a obra de Morel (1857), o “Tratado das Degenerescências”, traz a definição 
do autor para o termo “classes perigosas”: “[...] no seio desta sociedade tão civilizada existem 
„verdadeiras variedades‟ [...] que não possuem nem a inteligência do dever, nem o sentimento 
da moralidade dos atos, e cujo espírito não é suscetível de ser esclarecido ou mesmo 
consolado por qualquer ideia de ordem religiosa. Qualquer uma destas variedades, foram 
designadas sob o justo título de classes perigosas [...] constituindo para a sociedade um estado 
de perigo permanente.” (MOREL apud COIMBRA, 2000, p. 7) 
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Contra a Violência (formada em 2003, se mobilizam contra a violência do 

Estado e as violações de direitos humanos praticadas por agentes estatais nas 

favelas), Onde está Amarildo? (mobilizações sobre o desaparecimento de 

Amarildo Dias de Souza, após ser detido por policiais na favela da Rocinha), 

Mães de Manguinhos (movimento formado por Mães da Favela de Manguinhos 

que perderam seus filhos pelo braço armado do Estado), Somos todas Cláudia 

(manifestações e protestos sobre a morte de Cláudia da Silva Ferreira, que 

teve seu corpo arrastado por um camburão à caminho do hospital), Movimento 

Moleque (Movimento de Mães pelos Direitos dos Adolescentes no Sistema 

Sócio- educativo), Favela Não Se Cala, entre outros. 

Outro fato que permeia a justificativa para as remoções são os 

incidentes climáticos, como chuvas, inundações e deslizamentos. Dessa forma, 

se apresenta a necessidade de remover os moradores das ditas “áreas de 

risco”, 

O novo discurso remocionista, que já vinha sendo amadurecido 
desde a realização dos Jogos Pan-Americanos, ganhou força 
com os deslizamentos ocorridos em diversas favelas no Rio de 
Janeiro, que deixaram dezenas de vítimas fatais, além de 
centenas de desabrigados, por ocasião de uma forte chuva no 
início de 2010. (RIBEIRO; OLINGER, 2012, p. 341) 

 

 

Apesar do retorno do discurso de erradicação das favelas, a criação do 

Ministério das Cidades pelo governo Lula em 2003 retomou a questão da 

regularização fundiária e urbanização das favelas através do projeto Papel 

Passado72 e do emprego de verbas do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) nas favelas. (GONÇALVES, 2013) 

A história das favelas tem se guiado a partir da tensão de duas forças 

sociais: a primeira voltada para expulsão dos pobres que esteve sempre 

presente no contexto das favelas; e a segunda referente ao movimento de 

resistência dos moradores das favelas que mistura um processo de 

organização coletiva em determinados períodos com a articulação estabelecida 

com o Estado através da submissão parcial ou completa ao controle social e 

político exercido pelo governo (operacionalizado através do aparato policial e 

                                                 
72

O projeto Papel Passado objetivou ajudar os estados, os municípios, as entidades da 
administração pública indireta e as associações sem fins lucrativos a promover a regularização 
fundiária dos estabelecimentos urbanos informais. (GONÇALVES, 2013, p. 350) 
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de captura de sua participação política).  (BURGOS, 2012) 

 

 

2.2.   As favelas cariocas como alternativa de habitação da classe 

trabalhadora: breve histórico do Vidigal. 

 

 A favela do Vidigal está situada de frente para o mar nas encostas do 

Morro Dois Irmãos, entre os bairros Leblon e São Conrado, bairros famosos por 

ser habitado pelas classes mais abastadas, na Zona Sul do Rio de Janeiro.  

 

 

Fonte: Google (manipulada pela autora). Favela do Vidigal.  

 

 

A origem do nome Vidigal está ligada ao Major Miguel Nunes Vidigal. 

Durante o Primeiro Império (1822-1831), o major de milícias e cavaleiro da 

Ordem Imperial do Cruzeiro Miguel Nunes Vidigal, devido a seu prestígio, 

recebeu muitos presentes durante sua vida e um deles foram as terras onde 

hoje está instalado o Vidigal. Essa seria a origem do nome Vidigal que antes de 

batizar a favela, batizou a praia que fica aos pés do morro.  

A origem do nome Vidigal remonta ao século XIX, à época do 
Primeiro Império (1822-1831). Trata-se de uma homenagem ao 
major de milícias e cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, 
Miguel Nunes Vidigal, um dos homens mais influentes da 
cidade neste período. O major fora presenteado com um 
enorme terreno aos pés do Morro Dois Irmãos, exatamente 
onde hoje se situa a favela. Daí a origem do nome Vidigal, que 
batizou primeiro a praia e depois a comunidade. (SANTOS, 
2007, p. 103) 
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Segundo Silva (2016) a área onde está localizada a favela do Vidigal era 

um terreno que pertencia ao Mosteiro São Bento até 1820, quando os monges 

doaram ao Major Nunes Vidigal (conhecido por perseguir negros e criminalizar 

suas manifestações culturais) como recompensa por bons serviços prestados. 

Em 1886, o terreno foi comprado pelo engenheiro João Dantas, que 

tinha o objetivo de construir na localidade um ponto de partida de uma linha de 

ferro. Essa obra serviu de base para a construção da atual Avenida Niemeyer, 

que liga os bairros de Leblon e São Conrado. 

Em 1913, Charles Wicksteed Armstrong construiu na localidade uma filial 

do seu Colégio Anglo-Brasileiro o que acarretou o prolongamento da estrada já 

iniciada até o Leblon.  

 

Fonte: Iba Mendes
73

.  Grande piscina no Ginásio Anglo-Brasileiro, na Praia do Vidigal, no 

Leblon, onde um grupo de alunos prepara-se para o banho matinal, em 1918. 

 

Anos mais tarde, o Comendador Conrado Jacob Niemeyer (um grande 

proprietário de terras do entorno do Morro) estendeu a estrada até a praia de 
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Revista da Semana, edições de1918. Disponível em: bndigital.bn.br. Acesso em: Novembro 
de 2017. 
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São Conrado. No ano de 1920, a prefeitura alargou e pavimentou a estrada 

como uma das medidas de melhoramentos para receber a visita do Rei Alberto 

da Bélgica. (SILVA, 2016) 

 

Fonte: Felipe Lucena
74

. A construção da Avenida Niemeyer, em 1922.  

 

A ocupação do morro inicia-se na década de 1940. As primeiras casas 

são construídas na parte próxima à praia do Vidigal (onde hoje está localizado 

o Hotel Sheraton- um dos mais luxuosos da cidade). Em seguida, com a 

extensão da Avenida Niemeyer iniciaram-se as ocupações na parte superior, 

no início era chamada de Estrada do Tambá e atualmente de Avenida João 

Goulart, a rua principal que corta todo o Vidigal, começa na Avenida Niemeyer 

e segue até o alto da favela. 

Os primeiros barracos do Vidigal começaram a ser construídos 
na década de 40, na área abaixo da Avenida Niemeyer até a 
Praia do Vidigal. No início, a comunidade ficou conhecida como 
Favela da Rampa da Avenida Niemeyer. (SANTOS, 2007, p. 
103) 
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Disponível: https://diariodorio.com/histria-do-morro-do-vidigal/ Acesso em: Novembro de 
2017. 
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 Entre os anos de 1941 e 1943 cerca de quatro mil pessoas são 

deslocadas para parques proletários na Gávea, no Leblon e no Caju. Essa 

grande transferência de pessoas acaba impulsionando a organização dos 

moradores contra as tentativas de remoção. 

Em 1950 os barracos foram removidos da parte baixa, para a parte 

situada acima da Avenida Niemeyer.  

Em 1950, os barracos foram removidos da parte baixa e 
montados na parte alta da Avenida Niemeyer. Em 1958 a 
comunidade foi ameaçada de despejo pela empresa industrial 
Melhoramentos do Brasil, porém, a formação de uma comissão 
de moradores impediu que a remoção acontecesse. (SANTOS, 
2007, p. 103) 

 
 

Por volta de 1960, com a urbanização dos bairros Leblon e Ipanema e 

suas necessidades de mão de obra, há um aumento significativo de habitações 

da classe trabalhadora nessa região. Segundo Santos (2007), a principal causa 

está relacionada à imigração de nordestinos. As remoções de algumas favelas 

da zona sul (como Catatumba, Favela do Pinto e Favela do Esqueleto) também 

influenciaram no povoamento do Vidigal que se transformou numa alternativa 

de moradia para essa população. 

 

Fonte: Vera Dias
75

. Vidigal no final dos anos 1960. 
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Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/318489004880255647/?lp=true Acesso em: 
Novembro de 2017. 

https://br.pinterest.com/pin/318489004880255647/?lp=true
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Em 1967, o proprietário de um dos terrenos no qual a favela estava 

instalada entrou na justiça com uma ação de reintegração de posse. Os 

moradores são impedidos de realizar modificações em suas moradias, e nem 

construir novas casas. Nesse mesmo ano, foi criada a Associação de 

Moradores do Vidigal. 

A partir dos anos cinquenta, de dez em dez anos, os 
proprietários dos terrenos que ficavam na parte considerada 
“favelada” entravam com uma ação judicial para tentar remover 
os barracos e evitar que fosse adquirida a posse deles por 
usucapião, direito de propriedade adquirido após um 
determinado tempo de ocupação. A ameaça de remoção em 
1967 não foi adiante, mas deixou os moradores em alerta, 
dando origem a Associação de Moradores da Vila do Vidigal. 
(PAULA, 2012, p. 43) 

 
 
A primeira conquista da associação foi a permissão da Região 

Administrativa para consertar os barracos. Porém, a própria associação deveria 

fiscalizar para que novos barracos não fossem construídos.  

Em 1968, iniciou-se a construção do Hotel Sheraton. A administração do 

hotel pretendia privatizar a praia que ficava aos pés do Morro do Vidigal, mas 

os moradores se organizaram e ganharam na justiça o direito de frequenta-la.  

 

Fonte: André Decourt
76

. Praia do Vidigal, 1970- construção do Hotel Sheraton. 
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Disponível: http://www.rioquepassou.com.br/2006/09/21/praia-do-vidigal-1970/ Acesso em: 
Novembro de 2017 

http://www.rioquepassou.com.br/2006/09/21/praia-do-vidigal-1970/
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Nos anos 1970, inicia-se a construção de prédios financiados pelo 

Banco Nacional da Habitação (BNH) no Vidigal. O conjunto chamado Pedra 

Bonita, construído entre 1972/1973, foi moradia várias pessoas ligadas ao 

movimento cultural da época. O Pedra Bonita tinha moradores famosos como 

Gal Costa, Lima Duarte, Arlete Sales, pessoas do teatro, profissionais do 

cinema, poetas e artistas plásticos. (PAULA, 2012) 

Segundo Castro (2008) no Vidigal da década de 1970, com a chegada 

desses novos moradores, a veia cultural local vai sendo construída pelos 

moradores que não tem regularizada a posse de terra, pelos habitantes das 

casas e prédios da parte mais baixa da região que possuem regularização 

fundiária, e com os moradores “artistas”. 

De um lado, moradores do morro, que começou a ser habitado 
na década de 1930 e que, na época da fundação do Grupo, 
ainda traziam consigo a herança cultural da população pioneira 
que promoveu a ocupação original. O Vidigal de então era um 
lugar no qual residiam suas tradicionais famílias, espalhadas 
pelos diversos cantos do morro e que, naquela época 
guardavam entre si muito das tradições e dos laços (...) De 
outro lado, os novos habitantes do lugar, uma “gente 
alternativa” que vinha de fora para morar nos conjuntos 
residenciais construídos no Vidigal, durante a década de 1970, 
e que vai se juntar aos proprietários mais antigos que já viviam 
na rua principal (antiga Estrada do Tambá e atual Avenida 
Presidente João Goulart) e nas ruas que levam ao sopé do 
“Irmão Maior” (CASTRO, 2008, p. 114)  
 
 

Ainda na década de 1970, mas especificamente em 1977 os moradores 

da localidade conhecida como trezentos e quatorze foram surpreendidos por 

equipes da prefeitura enviadas a fim de derrubar os primeiros barracos e levar 

as famílias para um dos conjuntos habitacionais em Antares. A associação de 

moradores se mobilizou junto ao advogado Aloísio Teixeira e conseguiu 

através de uma ordem judicial adiar as remoções. Esse adiamento possibilitou 

que os moradores fossem procurar apoio da Pastoral de Favelas da Igreja 

Católica. 

No caso do Vidigal, especulava-se a construção de uma rede 
internacional de hotéis e não demorou muito para as casas 
começarem a ser marcadas pelas letras F e L, que significava 
Fundação Leão XVIII, instituição do governo do Estado 
responsável pelo cadastramento dos barracos a serem 
removidos. (PAULA, 2012, p. 48) 
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Nesse ano a prefeitura alegava que a remoção era necessária por 

conta do risco de um desabamento na região. Esse discurso onde a remoção 

ocorreria em favor dos moradores escondia o real motivo que era a construção 

de um hotel luxuoso (projetado pela empresa Rio Towers), desenhado pelo 

famoso arquiteto Oscar Niemeyer na área ocupada pela favela. O governo 

municipal de Marcos Tamoyo (1975- 1979) solicitou em 7 de outubro de 1977 

que o estado através da Leão XIII erradicasse a favela, pois a erosão do solo 

colava em risco a vida dos moradores. Porém as alegações do prefeito jamais 

foram comprovadas. (GONÇALVES, 2013)  

O motivo da proposta de remoção foi refutado pelo juiz a quem foi 

distribuída a ação judicial, então movida: 

Causa espécie a súbita preocupação da municipalidade com a 
integridade física e a segurança dos requerentes, preocupação 
tanto mais estranhável quando, existindo a favela no local há 
mais de vinte anos, coincide com a também repentina 
valorização imobiliária da região, preferida das redes 
internacionais de hotéis de luxo e similares. (Jornal O Globo de 
10/01/1978 apud GONÇALVES, 2013, p. 85) 

 

 

Uma das entrevistadas para realização dessa pesquisa relatou sobre 

esse fato. Discorrendo que apesar de ser muito nova na época, lembrava com 

clareza do ocorrido. 

Moradora 3: Eu moro no Vidigal praticamente desde que eu 

nasci. Já me conheço aqui no Vidigal primeiramente morando lá 
embaixo onde era a estrada do Tambá, hoje é Presidente João 
Goulart, e depois eu vim aqui pra cima porque nós fomos 
removidos dali de baixo pra tomada dos motéis, os portugueses 
que eram os donos, então botou a gente pra fora... não botou 
pra fora... eles ocuparam a terras que eram deles, entendeu (...) 
eu tinha 6 anos na época, sou de 1969 (...) tenho lembranças 
vivíssimas. Minha vó já morava aqui, veja bem, minha mãe 
morava lá em baixo, mamãe disse: não tem como ficar aqui na 
favela, barraco de tábua. Vamos fazer um barraco de tábua mais 
em cima que tem espaço. (...) Eles queriam levar todos aqueles 
para Antares, entendeu, e nós não fomos pra Antares, ficamos 
aqui num quarto na casa da minha avó, ficamos aqui umas seis 
famílias dentro do quarto, para depois cada um procurar seu 
espaço, onde surgiu aquele outro pedaço da comunidade ali em 
baixo na Niemeyer, antes de chegar no 14. Meu tio Mario já foi 
pra ali e já fez o barraquinho dele, e ali começou aquele 
povoado. 
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Em 29 de Dezembro de 1977, o poder público desapropriou uma parte 

da favela sob a alegação de recuperação do morro devido a erosão. Porém 

essa atividade se defrontou com duras críticas sobre o real motivo da remoção 

praticada pelo estado do Rio de Janeiro. A associação de moradores se 

organizou junto a juristas renomados, à Igreja Católica, artistas, impressa e 

políticos locais para barrar a remoção e conseguiram a suspensão temporária 

do processo de remoção. 

Os moradores da Favela do Vidigal conseguiram impedir essa 
remoção, apoiados pela Igreja Católica – especialmente a 
Pastoral de Favelas –, por juristas renomados – o escritório de 
advocacia de Sobral Pinto, no qual atuava o jovem advogado 
Bento Rubião –, por alguns parlamentares, realizando 
frequentes denúncias à imprensa. (MAGALHÃES, 2010, p. 
206) 

 

 

Com a forte pressão popular o estado do Rio de Janeiro “transformou o 

processo de desapropriação por utilidade pública (para realizações de obras 

públicas no morro) em desapropriação por interesse social (para assegurar a 

função social da propriedade)” (GONÇALVES, 2013, p. 264). Essa 

movimentação impediu a erradicação da favela do Vidigal. 

Em meados de 1978 foi aprovado o decreto de desapropriação para fins 

sociais, assinado pelo recém-empossado governador Chagas Freitas, 

colocando um fim à disputa e afastando o perigo de novas tentativas de 

remoção.   

Ainda na década de 1970 foi inaugurado o Bar-raco, que foi um famoso 

bar do Vidigal onde os moradores se reuniam para diversão e assiduamente 

frequentado pelos moradores “artistas”. Segundo Porto (2008) apesar de não 

haver registros, conta-se que a comemoração pela vitória contra a remoção  

tenha acontecido no Bar-raco. 

No final da década de 1970, é lá que se dá uma mistura 
interessante. Aglutinados no bar do Seu Celeste, na parte 
baixa do morro, avizinham-se favelados classe artística e 
abastados. De um lado os jovens talentos do morro, sedentos 
por informações e arte. De outro, a galera hippie dos prédios 
ao pé da encosta, em plena ebulição artística e intelectual. No 
meio, tradicionais famílias cujos casarões enfeitam o Vidigal 
até hoje. (PORTO, 2008, p. 34) 
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O Águia Futebol Clube era o clube de futebol local, que partiam em 

excursões de ônibus para jogar nos bairros e cidades vizinhas. Na sua sede 

social acontecia os grandes bailes (gafieira, soul, black music, bailes de 

conjunto), até meados dos anos setenta, ali também aconteciam os famosos 

bailes de carnaval. Além do já citado Bar-raco, destacamos o Barba Branca, o 

Kú de Fora, o Cantinho do Vidigal. (PAULA, 2012) 

Silva (2016) em sua pesquisa aponta que os eventos realizados no início 

do Águia Futebol Clube eram direcionados para o público de classe média 

composto pelos moradores dos bairros do entorno (Leblon, Ipanema, etc) e que 

alguns anos depois os moradores se apropriaram desse espaço de cultura e 

lazer.  Atualmente, onde era a sede do clube se localiza uma igreja evangélica. 

Com o encerramento das atividades do Águia, as atividades culturais 

passaram acontecer na Escola Estadual Almirante Tamandaré. Iniciou-se o 

“Show das sete” (organizado por Guti Fraga e Padre Leeb) onde a proposta era 

apresentação de talentos (musica, teatro, e etc), aberto a quem quisesse se 

apresentar. Depois de um tempo a prefeitura proibiu os eventos na escola. 

(SILVA, 2016)  

E relacionado ao carnaval, o Vidigal possuía vários blocos que 

desfilavam pelas ladeiras do morro arrastando a população local, entre eles o 

Bloco da Chaleira, Bloco das Piranhas, Bloco do Machões e o Bloco da Déia. A 

união desses blocos fez surgir o mais famoso, Acadêmicos do Vidigal. Fundado 

em 1976, o Acadêmicos a princípio desfilava somente no Vidigal, depois, foi 

inscrito na liga oficial de blocos carnavalescos do Rio de Janeiro, chegando a 

desfilar na Marquês de Sapucaí junto aos blocos mais importantes. (PAULA, 

2012) O Bloco ainda existe e seus ensaios são realizados na praça que fica na 

entrada do Vidigal, e os desfiles ocorrem na orla da praia do Leblon. (SILVA, 

2016) 

O aumento demográfico não foi acompanhado de aumento de 

infraestrutura, cenário que foi se modificado a partir da visita do Papa João 

Paulo II77 na década de 1980 ao local, que incentivou iniciativas de 

                                                 
77

A visita do Papa ocorreu dia 02 de Julho de 1980. 
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melhoramento e desenvolvimento. Devido à visita papal, o Vidigal recebeu 

algumas obras de melhorias, que se restringiram ao caminho pelo qual o Papa 

percorreria. 

No entanto, o que deveria ser um encontro com sua Santidade, 
marca passagens de desapontamento. Patrulhas policiais 
bloqueiam a entrada do morro, a multidão se aglomera por trás 
do cordão de isolamento e mal consegue vislumbrar a figura do 
Papa, que passa rápido no carro pontifício. O trajeto que João 
Paulo II percorre sofrera diversas reformas. Portanto, o fato de 
um grupo de moradores ter ido à prefeitura solicitar que 
nenhum tipo de “embelezamento” fosse feito na área, para que 
o Papa tivesse uma “visão real da favela” de nada adiantou. 
(PORTO, 2008, p. 33) 
 

 

 

Fonte: Felipe Lucena
78

. Em 1980, o Papa João Paulo II, em visita oficial ao Brasil, foi ao Morro 

do Vidigal. 

 

Paula (2012) mostra como a música composta pelos sambistas da 

Acadêmicos do Vidigal, Moacir, Marcão e Marquinhos sobre a visita de João 

Paulo II, passa a mensagem sobre a associação deste evento com a luta dos 

favelados, anos antes: 

 

Sobre clima de intensa alegria 
Está em festa a Vila do Vidigal 
Agradecendo sua presença divina 
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Disponível: https://diariodorio.com/histria-do-morro-do-vidigal/ Acesso em: Novembro de 
2017. 
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Renovando a esperança de todo povo local 
Nossa gente luta contra remoção 
Comoveu o povo inteiro 
Subo o morro para ter melhor visão 
Pois o favelado também é brasileiro 
Tanto fez até aconteceu 
Conquistando mais um marco em nossa história 
Hoje somos símbolo de força e união 
Sua presença é nosso grito de vitória 
Sua Santidade, João Paulo II 
Veio abençoar o trabalho oriundo 

  De uma classe baixa que sempre lutou 
Sobre clima de intensa alegria 
Está em festa a Vila do Vidigal 
Agradecendo sua presença divina 
Renovando a esperança de todo povo local 
Nossa gente luta contra remoção 
Comoveu o povo inteiro 
Subo o morro para ter melhor visão 
Pois o favelado também é brasileiro 
Tanto fez até aconteceu 
Conquistando mais um marco em nossa história 
Hoje somos símbolo de força e união 
Sua presença é nosso grito de vitória 
Sua Santidade, João Paulo II 
Veio abençoar o trabalho oriundo 
De uma classe baixa que sempre lutou (PAULA, 2012, p. 52) 

 

Fonte: Tropicália Sounds
79

. Sérgio Ricardo e Marcão, em 1979 na favela do Vidigal. 

  
                                                 

79
Disponível em: http://tropicaliasounds.blogspot.com.br/2010/11/sergio-ricardo-tirando-um-

som-com-um.html Acesso em: Novembro de 2017 

http://tropicaliasounds.blogspot.com.br/2010/11/sergio-ricardo-tirando-um-som-com-um.html
http://tropicaliasounds.blogspot.com.br/2010/11/sergio-ricardo-tirando-um-som-com-um.html
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Silva (2016) destaca outra característica do Vidigal que dispõe de uma 

cultura da maritimidade, que vai desde a pesca artesanal à pratica de esportes 

como surf. Isso porque a favela está localizada numa região cercada por 

praias, tendo sua própria praia conhecida como “Prainha do Vidigal”. 

 

Fonte: Fabiano Rocha
80

. Prainha do Vidigal. 

 

Em 2015 o prefeito Eduardo Paes noticiou que durante a construção da 

ciclovia na Avenida Niemeyer teriam descoberto uma praia, e que esta seria 

nomeada a praia dos ciclistas. Porém, a noticia revoltou moradores 

frequentadores da praia que conhecem a praia a anos como prainha. Isso 

resultou numa mobilização dos jovens denunciando o oportunismo do prefeito 

sob o lema “a prainha do Vidigal existe e resiste” e através da realização de um 

ato. Dois dias depois do ato foi divulgado (em Diário Oficial) que a praia se 

chamaria Prainha do Vidigal. (SILVA, 2016) 

Silva (2016) aponta para a relação do programa Favela- Bairro, sendo 

uma das favelas beneficiadas com as obras de urbanização implementadas 

pelo programa. Segundo a autora (idem), 

                                                 
80

Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/chuveirinho-com-agua-contaminada-com-virus-

da-hepatite-e-retirado-da-praia-de-sao-conrado-22275242 Acesso: Novembro de 2017. 

 

https://oglobo.globo.com/rio/chuveirinho-com-agua-contaminada-com-virus-da-hepatite-e-retirado-da-praia-de-sao-conrado-22275242
https://oglobo.globo.com/rio/chuveirinho-com-agua-contaminada-com-virus-da-hepatite-e-retirado-da-praia-de-sao-conrado-22275242
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O Programa Favela-Bairro começava a ser implementado 
quando uma forte chuva provocou deslizamentos que levaram 
a óbito alguns moradores. Por esse episódio, as primeiras 
medidas do programa na favela foram obras de contenção de 
encostas e realocação das famílias que viviam em áreas de 
risco de deslizamento. Na área do deslizamento foi feito o 
reflorestamento e implantado o Parque Ecológico, que é 
conhecido pelos moradores como Parque Sitie. Na sequência 
vieram as obras de pavimentação, melhoria do sistema de 
abastecimento de água, saneamento básico, eletrificação, 
prevenção de incêndios e iluminação pública. O programa 
também levou à instalação de equipamentos públicos. Foram 
construídas duas creches e no alto do morro, onde o líder local 
do varejo de drogas já havia criado um centro de esporte e 
lazer, o Favela-Bairro construiu equipamentos esportivos e deu 
o nome de Vila Olímpica. (SILVA, 2016: 151) 

 

Uma das moradoras entrevistadas opina sobre tal processo. 

Moradora 4: Foi um processo favela-bairro, eu acompanhei 
muito este processo desde o início, eu esperava muito dele, 
tudo bem que ele não chegou do tamanho que deveria, mas é 
muito bacana de ter uma vila olímpica do jeito que tem, a gente 
ter duas creches, podia ter uma estrutura melhor, mas é aquilo, 
as vezes um governo entra e desvalida que o governo anterior 
fez, mas é legal que tenha isso.  

 

 

O Vidigal também recebeu outros dois equipamentos: o POUSO e o 

Centro Municipal de Ações Integradas (CEMASI) como o objetivo de atender 

demandas sociais de crianças, idosos, mulheres e pessoas com deficiência. O 

CEMASI posteriormente foi substituído pelo Centro de Referência em 

Assistência Social - CRAS. (SILVA, 2016) 

Na década de 1980, uma facção 81 do comércio varejista de drogas se 

instalou na favela, modificando a rotina dos moradores. Porém os anos críticos 

foram entre 2004- 2006, onde as favelas Rocinha e Vidigal passaram por uma 

turbulenta guerra entre facções.  

Silva (2016) destaca que esse período segundo o testemunho oral dos 

moradores é chamado de “época da guerra”, onde a disputa pelo comércio de 

drogas local resultou em muitas mortes e constantes tiroteios. Nesse período, 

observou-se uma alta desvalorização dos imóveis e também um alto 

                                                 
81

 Comando Vermelho.  
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deslocamento de moradores que saiam de suas casas por ordem dos grupos 

civis armados ou para fugirem da violência daquele cotidiano.  

A ultima dessas guerras durou dois anos e deixou a população 
local descrente de soluções de curto prazo. Muitos não 
aguentaram a barra e se mudaram correndo deixando tudo 
para trás. (PORTO, 2008, p. 192) 

 

Por conta da desvalorização dos imóveis com o valor das vendas das 

casas era inviável a aquisição de uma residência próxima ao Vidigal, devido à 

localização da favela entre bairros nobres da cidade do Rio de Janeiro (onde os 

imóveis tem um valor extremamente elevado) o que acarretou no deslocamento 

para outras cidades do estado ou até mesmo para bairros mais pobres longe 

do centro e outras favelas. 

Em meados de 2010 os conflitos cessaram por conta do predomínio de 

uma das facções e foi possível observar a valorização de imóveis. E em 

Janeiro de 2012, foi instalada a Unidade de Policia Pacificadora na localidade. 

Nos últimos 10 anos a favela do Vidigal esteve em evidência na 
mídia pelos seus elevados índices de violência – a disputa 
permanente pelo controle da atividade do tráfico de drogas no 
local conduz a tiroteios freqüentes envolvendo facções rivais do 
tráfico bem como guerras destas com a polícia, os quais 
acabam colocando em risco a vida de toda a população. 
(SANTOS, 2007, p.104) 

 

 

 Segundo dados do IBGE, em 2010 a população do Vidigal e da Chácara 

do Céu somava-se 10.361 pessoas, conforme mostra a tabela abaixo: 
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Tabela 2 - População, Domicílios, Habitantes por Domicílio, Área e 

Densidade Demográfica no Vidigal/Chácara do Céu e Município do Rio de 

Janeiro. 

Favelas População Domicílios 

Habitantes 

por 

domicílio 

Área (M²) 

Densidade 

demográfica 

(Hab/ha) 

Vidigal 9.667 3.234 2,99 294.721 328,3 

Chácara 

do Céu 
694 214 3,24 20.943 331,4 

Rio de 

Janeiro 
6.320.446 2.146.340 2,94 570.917.463 110,7 

Fonte: Adaptado de Silva (2016), com base em IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 A tabela 3 demonstra a diferenciação do Índice Desenvolvimento Social 

do Vidigal com os bairros vizinhos. Entre os bairros está a favela da Rocinha 

que juntamente com o Vidigal apresenta um IDS bem abaixo dos bairros do 

entorno.  
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Tabela 3 - Desenvolvimento Social por bairros – Município do Rio de 

Janeiro - 2000 

Bairros Índice de Desenvolvimento Social82 

LEBLON 0,809 

IPANEMA 0,801 

SÃO CONRADO 0,787 

GÁVEA 0,787 

VIDIGAL 0,528 

ROCINHA 0,458 

Fonte: CAVALLIERI E LOPES (2008), com base em IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Segundo pesquisa83 realizada junto aos alunos e responsáveis do Grupo 

de Teatro Nós do Morro é possível realizar, através de uma amostra, uma 

aproximação de um panorama atualizado do perfil da população do Vidigal. De 

acordo com os dados colhidos a mulher em sua maioria é a responsável pelo 

cuidado e criação dos filhos, como demonstra o gráfico 1. Outro dado relevante 

é sobre a escolaridade do responsável, demonstrando que a maior parte dos 

entrevistados possui o segundo grau completo (Gráfico 2). O gráfico 3 revela 

que apesar do alto deslocamento de moradores na “época da guerra” e da 

crescente especulação imobiliária (e no aumento da procura por residência na 

localidade) no Vidigal nos últimos anos, a maioria das famílias possuem casa 

                                                 
82

O IDS foi inspirado no conhecido Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, calculado pela 
ONU (PNUD) para inúmeros países do mundo que, por sua vez tem servido de base para a 
construção de uma série de outros índices compostos. Sua finalidade é medir o grau de 
desenvolvimento social de uma determinada área geográfica em comparação com outras de 
mesma natureza. (CAVALLIERI E LOPES, 2008, p. 1). Disponível em:  
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/estudoscariocas/download/2394_%C3%8Dndice%20de%20Desenv
olvimento%20Social_IDS.pdf. 

 
83

Pesquisa realizada com 54 famílias através das informações cedidas durante entrevista social 
do atendimento do Serviço Social na instituição. 
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própria. O gráfico 4 nos revela que a maior parcela das famílias entrevistadas 

recebem entre 2 e 3 salários mínimos, contrastando com a realidade dos 

moradores dos bairros vizinhos (Leblon, Ipanema, Gávea e São Conrado). 

Gráfico 1 – Responsável pelo aluno (criança/ adolescente) 

 

 Gráfico 2 – Escolaridade do responsável 
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Gráfico 3 – Tipo de Moradia 

 

Gráfico 4 – Renda Familiar 

 

 Silva (2016) aponta que a prefeitura classifica o Vidigal por duas áreas 

diferentes, 

(...) uma área formal, que é o perímetro dotado de melhor 
infraestrutura e constituído de propriedades privadas 
regularizadas, inclusive conta com imóveis que se igualam aos 
padrões imobiliários dos bairros de classe média; e uma área 
informal, um perímetro maior e mais adensado, que exibe 
características comuns às favelas - como a pouca 
infraestrutura, a ausência de regularização fundiária e moradias 
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autoconstruídas. (SILVA, 2016, p. 157) 

 

 

 Conforme o que já foi dito, o morro do Vidigal desde o seu surgimento foi 

um local de grande interesse de investidores. A questão do aumento da 

violência ocasionada pela disputa do tráfico de drogas entre diferentes facções 

nos anos 2000 provocou uma queda nos valores dos imóveis da área. 

 Em 2012, o Vidigal recebe a Unidade de Polícia Pacificadora que com 

seu discurso de propagação da paz e com a promessa de por fim aos conflitos 

enfrentados em anos anteriores, alteram o cotidiano dessa população. Uma 

dessas alterações mais visíveis é a volta do interesse de investidores pelo local 

como demonstram as seguintes reportagens. 

 

Fonte: Pure People.84 

  
 

Fonte: Pure People.85
  

 

                                                 
84

Disponível em : http://www.purepeople.com.br/noticia/kanye-west-quer-construir-hostel-no-
morro-do-vidigal-no-rio-de-janeiro_a17501/1 Acesso em : Agosto de 2015. 

 
85

Disponível em: http://www.purepeople.com.br/noticia/madonna-compra-casa-no-morro-do-
vidigal-no-rio-e-desembarca-no-brasil_a36886/1 Acesso em : Agosto de 2015. 

http://www.purepeople.com.br/noticia/kanye-west-quer-construir-hostel-no-morro-do-vidigal-no-rio-de-janeiro_a17501/1
http://www.purepeople.com.br/noticia/kanye-west-quer-construir-hostel-no-morro-do-vidigal-no-rio-de-janeiro_a17501/1
http://www.purepeople.com.br/noticia/madonna-compra-casa-no-morro-do-vidigal-no-rio-e-desembarca-no-brasil_a36886/1
http://www.purepeople.com.br/noticia/madonna-compra-casa-no-morro-do-vidigal-no-rio-e-desembarca-no-brasil_a36886/1
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Fonte: Revista Veja.86 

 

Fonte: Jornal Extra.87  

Porém em 2017 a favela do Vidigal volta ser palco de conflitos entre 

facções88. Os tiroteios iniciaram no mês de setembro de 2017, devido à disputa 

entre traficantes pelo controle do comércio de drogas na favela da Rocinha, 

vizinha ao Vidigal89. Segundo moradores, o medo da violência incitado pela 

espetacularização desse acontecimento provocou a diminuição das incursões 

turísticas à favela, queda nos preços de alugueis e dos imóveis, como também 

de alguns produtos.   

 

                                                 
86

Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/david-beckham-compra-mansao-em-
favela-do-rio/ Acesso em: Agosto de 2015. 

87
Disponível em: https://extra.globo.com/famosos/cleo-pires-compra-nova-mansao-no-vidigal-

14587636.html  Acesso em Agosto de 2015. 
88

Confrontos no Rio deixam um rastro de mortes e medo. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/diario-da-guerra-no-rio-tiroteios-mortes-e-ferimentos 
Acesso em: Novembro de 2017. 

 
89

Entenda a guerra na Rocinha e as rotas de fuga usadas por criminosos. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1921789-entenda-a-guerra-na-rocinha-e-as-
rotas-de-fuga-usadas-por-criminosos.shtml Acesso em: Novembro de 2017. 

 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/david-beckham-compra-mansao-em-favela-do-rio/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/david-beckham-compra-mansao-em-favela-do-rio/
https://extra.globo.com/famosos/cleo-pires-compra-nova-mansao-no-vidigal-14587636.html
https://extra.globo.com/famosos/cleo-pires-compra-nova-mansao-no-vidigal-14587636.html
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/diario-da-guerra-no-rio-tiroteios-mortes-e-ferimentos
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1921789-entenda-a-guerra-na-rocinha-e-as-rotas-de-fuga-usadas-por-criminosos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1921789-entenda-a-guerra-na-rocinha-e-as-rotas-de-fuga-usadas-por-criminosos.shtml
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2.3  Instituições que impactam no cotidiano do Vidigal: UPP e o Grupo 

de Teatro Nós do Morro. 

 

Malaguti (2003) em seu livro O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, nos 

aponta como a hegemonia conservadora na nossa formação social utiliza a 

propagação do medo como mecanismo que induz e justifica políticas 

autoritárias de controle social. 

No Brasil a difusão do medo do caos e da desordem tem 
sempre servido para detonar estratégias de neutralização e 
disciplinamento planejado das massas empobrecidas. O 
ordenamento introduzido pela escravidão na formação 
socioeconômica sofre diversos abalos a qualquer ameaça de 
insurreição. O fim da escravidão e a implantação da República 
(fenômenos quase concomitantes) não romperam jamais 
aquele ordenamento. Nem do ponto de vista socioeconômico, 
nem do cultural. Daí as consecutivas ondas de medo da 
rebelião negra, da descida dos morros. Elas são necessárias 
para a implantação de políticas de lei e ordem. A massa negra, 
escrava ou liberta se transforma num gigantesco Zumbi que 
assombra a civilização; dos quilombos ao arrastão nas praias 
cariocas. (MALAGUTI, 2003, p. 21) 

 
 

A autora Malaguti (2003) afirma que a grande política social da 

contemporaneidade neoliberal é a política penal. Os meios de comunicação de 

massa se encarregam de apregoar campanhas de lei e ordem que apavoram a 

população, e por isso são fundamentais para o exercício do poder de todo 

sistema penal. A criminalização da pobreza é encoberta pelo discurso de 

ordem, que tem suas raízes no sistema escravocrata e que implanta um 

sistema penal seletivo e genocida, onde se perpetua através de um discurso 

moral sobre o crime. 

O processo de demonização do tráfico de drogas fortaleceu os 
sistemas de controle social aprofundando seu caráter letal. O 
número de mortos na “guerra do tráfico” está em todas as 
bancas. A violência policial é imediatamente legitimada se a 
vítima é um suposto traficante. O mercado de drogas ilícitas 
propiciou uma concentração de investimentos no sistema 
penal, uma concentração dos lucros decorrentes do tráfico e, 
principalmente, propiciou argumentos para uma política 
permanente de violação de direitos humanos contra as classes 
sociais vulneráveis. (MALAGUTI, 2003, p. 104) 
 
 

Coimbra (2000) analisa o discurso sobre uma “guerra civil” em curso nas 

metrópoles brasileiras, apontando que esse discurso está presente em vários 
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momentos históricos da humanidade. E tal expressão é utilizada para justificar 

perseguições, violações, extermínios e a dominação de determinados grupos 

sobre outros. A classe dominante utiliza-se de “medidas de exceção”, como 

parte de um “estado de guerra”. 

Em muitos momentos da história do Brasil a justificativa de que 
vivemos em uma “guerra civil” tem sido usada pelas elites em 
sua luta para impor seus modos de vida e existência e seu 
poder político-econômico. Muitos desses “estados de guerra” 
passaram para a “história oficial” como insurreições, 
sublevações, revoltas daqueles que, em diferentes épocas, 
tentaram lutar contra algum tipo de dominação. (COIMBRA, 
2000, p. 2) 

 
 

O discurso que afirma estarmos vivendo uma “guerra civil” fortalece uma 

concepção de segurança pública presente no Brasil durante muitos anos, a 

militarização sob o apelo da ordem e à lei. E Coimbra (2000) destaca que a 

hegemonia da visão militarizada da segurança pública se mantém no Rio de 

Janeiro principalmente após a Operação Rio90. A violência da polícia que está 

instituída percebe o pobre como criminoso e por isso deve ser exterminado. 

“Com isso, justificam-se os abusos policiais, as ações ilegais, os extermínios 

sob o manto de “reação à prisão” através dos chamados “autos de resistência”” 

(COIMBRA, 2000, p. 8). 

Barreira e Botelho (2013) ao discutir sobre as estratégias da segurança 

pública no combate ao tráfico de drogas apontam que o discurso de “guerra” e 

o processo de militarização da segurança não são novos e traz exemplos de 

como esses procedimentos já foram empregados anteriormente as UPP. 

Dentre os exemplos estão o emprego das forças militares em 1992 na cidade 

do Rio de Janeiro, no intuito de “garantir a segurança” da ECO- 9291 e a 

Operação Rio, lançada no ano de 1994, onde se fizeram presentes as Forças 

Armadas no “combate à criminalidade”. 

 O discurso de que existia uma guerra na cidade do Rio de Janeiro e que 

o Exército era o ultimo recurso para reestabelecer a ordem, tinha por objetivo 

disseminar os pontos de venda de drogas através de bloqueios das vias de 

                                                 
90

A “Operação Rio” foi a invasão das áreas fluminenses consideradas perigosas, 
principalmente favelas, pelas Forças Armadas, polícias militares e civis, com a justificativa de 
acabar com a violência e o narcotráfico no Rio de Janeiro. Para legalizar tal “operação” foi 
assinado um convênio entre os governos do estado do Rio de Janeiro e federal. A “Operação 
Rio” funcionou de 01 de novembro de 1994 a final de maio de 1995. (COIMBRA, 2000, p. 10) 
91

 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
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acesso e incursões militares em favelas “estratégicas”, localizadas em bairros 

“nobres” (BARREIRA e BOTELHO, 2013) 

A Operação Rio foi apenas um experimento, mas todo o 
repertorio midiático atual já podia ser encontrado na cobertura 
da época, quase como parte integrante da operação, pois se 
tratava de criar uma atmosfera adequada e as justificativas 
mais imediatas para o cerco e a ocupação dos morros, no que 
foi chamado de “o Dia D para a ação”, “a chance de o carioca 
reassumir o Rio”. (BARREIRA e BOTELHO, 2013, p. 118) 

 
 

Os autores Barreira e Botelho (2013) trazem dois elementos novos com 

relação à participação das Forças Armadas no quadro de segurança pública do 

Rio de Janeiro após 1995. O primeiro são as operações com objetivo limitados, 

voltadas para problemas pontuais. O segundo é um efeito inesperado da 

Operação Rio que resultou no envolvimento das quadrilhas responsáveis pelo 

tráfico de armas e drogas com efetivos das Forças Armadas. 

São numerosos os casos de desvio de material bélico nos 
quartéis com a participação direta ou indireta de militares. O 
padrão mais comum do desvio, que não exclui ações externas 
à instituição militar, é a cooptação de soldados pelas quadrilhas 
que operam a venda de drogas nas favelas próximas aos 
batalhões. São igualmente numerosos os relatos de casos de 
militares ou ex-militares que oferecem “serviço” de treinamento 
às quadrilhas em troca de uma remuneração muito superior ao 
soldo militar. (BARREIRA e BOTELHO, 2013, p. 121) 

 

 

Com a elucidação de Barreira e Botelho (2013), percebe-se que o discurso e o 

esforço para elaboração e permanência das UPP é algo já antigo na cidade do 

Rio de Janeiro. E não é de se espantar que atualmente no ano de 2018 tenha 

sido aprovado um decreto92 assinado pelo presidente Michel Temer 

determinando a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, onde a 

segurança pública fica sob-responsabilidade de um interventor militar. 

As intervenções militares são a expressão mais clara da 
militarização social em curso, que se prolonga no controle 
policial de parte do espaço urbano carioca e no controle 
“informal” paramilitar, substituindo a mediação jurídico- política 
pelo trato armado com parte “indesejável” da sociedade civil. 
(BARREIRA e BOTELHO, 2013, p. 121) 

 

                                                 
92

Reportagem no site da BBC “Congresso aprova decreto de intervenção federal no Rio de 
Janeiro; entenda o que a medida significa”. Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43079114 Acesso em: 21 de Fevereiro de 2018. 
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De acordo com Silva (2012) a atuação policial nas favelas e periferias 

passou a ser naturalizada, como também o grande número de jovens mortos 

dessas localidades passou a ser algo inerente à política de repressão ao tráfico 

de drogas. 

O ponto culminante da política de segurança tradicional foi a 
ação coordenada entre governo estadual e o governo federal 
no Complexo do Alemão, em junho de 2007. Na invasão 
policial, destinada a reprimir o tráfico de drogas na região foram 
mortas, oficialmente, 19 pessoas, além de dezenas de feridos e 
um grande número de denuncias de violação dos direitos 
básicos dos moradores. (SILVA, 2012, p. 423) 
 
 

Nesse contexto, os jovens pobres quando escapam do extermínio 

passam por muitas dificuldades, pois muitos sequer conseguem chegar ao 

mercado de trabalho formal. A atuação desses jovens em redes ilegais como o 

circuito do narcotráfico, os grupos civis armados, dentre outros vem sendo 

tecida como forma de sobrevivência e se prolifera, cada vez mais, como 

práticas de trabalho à medida que aumenta o nível de desemprego e o custo 

de vida. (COIMBRA E NASCIMENTO, 2017) 

Segundo Karam (2015) proibição das drogas ilícitas é o motor principal 

da militarização das atividades policiais no Rio de Janeiro. 

A „guerra às drogas‟ não é propriamente uma guerra contra as 
drogas. Não se trata de uma guerra contra coisas. Como 
quaisquer outras guerras, dirigi-se sim contra pessoas- os 
produtores, comerciantes e consumidores das substancias 
proibidas. Mas, não exatamente todos eles. Os alvos 
preferenciais da „guerra às drogas são os mais vulneráveis 
dentre esses produtores, comerciantes e consumidores. Os 
„inimigos‟ nessa guerra são os pobres[...] (KARAM, 2015, p.36) 

 

 

A UPP tem inicio em 2008 com a sua primeira unidade instalada no 

morro Santa Marta, no bairro de Botafogo. Até meados do ano de 2015, o site 

da UPP informava que existiam 38 UPP, com um efetivo de 9.543 policiais. 

Com o discurso de que seriam parceiros da população e que a relação com os 

moradores seriam baseadas no diálogo e respeito, o que não aconteceu na 

realidade desses locais. A autora Malaguti (2011) descreveu como ocorreu a 

implantação da UPP através dos meios de comunicação. 
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Passemos então a analisar essa colonização das almas que 
fez com que passássemos da crítica da truculência e da 
militarização da segurança pública à sua naturalização e agora 
ao aplauso, adesão subjetiva à barbárie. A executivização da 
mídia como agência do sistema penal brilhou mais uma vez no 
noticiário antes, durante e depois da simbólica ocupação do 
Alemão. Comecemos pelo tom épico da operação. No dia 26 
de novembro de 2010 o jornal O Globo anunciava, além de um 
caderno especial, o dia D do combate ao tráfico em letras 
garrafais na primeira página: “população aplaude polícia e 
acompanha operação pela TV em clima de Tropa de Elite 3”. 
Essa combinação de peças publicitárias entre as UPPs e a 
perversa série de filmes de patrocínio comum já daria material 
para algumas teses. O cartunista e editor Chico Caruso não 
pestanejou: fantasiou o Cristo Redentor com o macabro 
uniforme preto do BOPE. Não ouvi um cristão reclamar, 
nenhuma bancada moralista protestar. Merval Pereira, nesse 
mesmo dia na página 4, dizia: “ontem foi dia de a realidade 
imitar a arte, foi dia de torcer pelo Capitão Nascimento de 
Tropa de Elite, que todos nós vimos em ação, ao vivo e a 
cores, nas reportagens das emissoras de televisão”. No dia 27 
O Globo assinalava que a “ação do tráfico une população em 
apoio a polícia”; Eike Batista, espécie de proprietário-geral do 
Estado, “via na ação vontade de consertar o Rio”; no twitter, o 
novelista Aguinaldo Silva conclamava os moradores “a resistir”. 
Enquanto isso um novo blindado, superando o Caveirão, torna-
se a estrela da Operação: “a reportagem do Globo embarca no 
veículo que caiu nas graças da PM”. A reportagem escamoteou 
ao máximo o mal estar produzido entre as Forças Armadas ao 
serem atiradas a essa aventura. Essa é uma discussão 
profunda e consistente que circula na inteligência militar 
brasileira. Eles conhecem mais que ninguém os riscos 
advindos dessa passagem ao ato. A Folha de São Paulo 
noticiou o mal estar. Neste mesmo jornal, no mesmo dia 
Fernando Barros e Silva falava do triunfalismo exorbitante da 
Tropa da Mídia. (MALAGUTI, 2011, p.9) 

 
 

As UPP se baseiam em experiências de policiamento comunitário 

praticadas nos Estados Unidos, Medellin e Bogotá, dentre outros. O primeiro 

passo é a entrada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) nas favelas, 

em seguida é estabelecida uma unidade especial com o número de policiais de 

acordo com a população da favela. E o comando é entregue a um capital da 

Polícia Militar. (SILVA, 2012) 

As práticas da Polícia Militar nas favelas caracterizada pelo uso da 

violência é uma herança do Regime Militar. A violência que redesenhou as 

cidades nos últimos anos permanece como uma das questões urbanas centrais 

e representa uma das formas de dominação étnica e de classe, impondo limites 
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a extensão da cidadania e democracia. (ROLNIK, 2015) 

Cunha e Mello (2012) discorrem que a atuação da polícia nas favelas é 

caracterizada historicamente pelo uso da violência, abuso de autoridade e 

desrespeito aos moradores. Nas incursões policiais a população moradora é 

tratada como bandidos em potencial, dessa forma as práticas de violências 

sempre foram comuns. Dentro desse bojo se coloca em questão a relação 

corrupta estabelecida entre policiais e traficantes envolvendo práticas de 

extorsão que contribuiu para o sentimento de desconfiança e medo da 

população em relação aos policiais. 

A leitura feita desses moradores como suspeitos, percorre o senso 

comum e está diretamente ligada a representação historicamente construída 

desse lugar resultando na criminalização dessa população. Essa ideia é 

anterior ao surgimento da favela, ainda na época dos cortiços esses locais 

eram identificados como “antro da malandragem e do crime” e por isso, eram 

uma ameaça a ordem social. (CUNHA; MELLO, 2012) 

A instalação da UPP no Vidigal93 em 2012 trouxe rebatimentos 

importantes na vida de seus moradores. A implantação desse projeto veio 

acompanhada das abordagens policiais carregadas de preconceitos e 

truculência, que afetaram diretamente o cotidiano dessa população.  

Ainda em novembro de 2011, numa incursão que contou com a 

participação das Forças Armadas, a polícia ocupou os morros da Rocinha e do 

Vidigal com o intuito de instalar uma nova UPP. Uma das primeiras medidas foi 

a instalação de um sistema de câmeras, ligado 24 horas por dia. 

A ação do Estado é evidentemente diferenciada para cada espaço da 

cidade. Os centros, locais de moradia da burguesia, são sempre prioridade 

quando se trata de investimentos no desenvolvimento urbano, enquanto os 

territórios que abrigam os contingentes de trabalhadores são relegados a 

segundo plano (ou nem isso), dando a impressão de invisibilidade dessas 

localidades para o Estado. Porém, de acordo com Farage (2012): 

Compreende-se, ainda, que a aparente não-intervenção 
também se expressa como uma estratégia contemporânea de 

                                                 
93

A UPP do Vidigal contava até 2016 com um efetivo inicial de 246 policiais e três pequenas 
bases. (SILVA, 2016) 
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controle desses segmentos da classe trabalhadora. Controle de 
trabalhadores que se dá pelo controle dos territórios, 
necessário, por abrigarem trabalhadores, produtores e 
consumidores de mercadorias industrializadas, consumidores 
de serviços, usuários de políticas públicas assistencialistas, 
força de trabalho barata, ou seja, por se constituírem como 
superpopulação relativa. O aparente não-controle do Estado 
sobre esses territórios dá-se pelo fato de utilizar formas 
distintas de controle, como a constituição de políticas públicas 
assistencialistas, a constituição de centros sociais ligados a 
políticos, a cooptação sobre lideranças comunitárias por parte 
do poder público e até mesmo o não controle do território 
possibilitando o domínio armado pelos grupos criminosos. Na 
prática, se apresenta como uma forma eficaz de manter os 
moradores sobre um determinado controle e de alimentar um 
forte esquema de corrupção, envolvendo desde os grupos 
criminosos armados até membros da política nacional e o 
tráfico internacional de drogas e armas. (FARAGE, 2012, p.55 
e p.56) 

 

 

A UPP estende seu controle aos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos e festas, e desta última determina se a mesma ocorrerá ou 

não, cerceando os direitos dos moradores. Outro aspecto relevante foi o 

impacto que essa política causou no tráfico de drogas, minimizando o poderio 

armado das facções nesses territórios, apesar de não erradicar o tráfico de 

drogas. As mudanças se apresentam também na forma que a violência se 

apresenta nesses territórios, além da violência policial, há relatos de pequenos 

roubos
94

, como também de invasão de residência, entre outros.  

Com relação ao comércio varejista de drogas ilícitas que não se 

extingue com a UPP, Brito (2013) afirma que houve uma reconfiguração. 

A exigência de discrição influenciou o comercio efetuado com a 
proteção de armas pesadas (como fuzis AR-15 e 7.62), 
diminuiu a demanda por esse tipo de armamento e acarretou 
uma maior capilarização do comércio de drogas para o 
“asfalto”. É indubitável que, do ponto de vista dos moradores 
da região, esse fato gera certa tranquilidade ou, pelo menos, 
diminui a tal “sensação de insegurança” provocada pela 
convivência diária com adolescentes armados de fuzis. De todo 

                                                 
94

O que não era recorrente acontecer antes da UPP, por um acordo entre moradores e 
traficantes. Um exemplo disso está explicito em uma reportagem “Mais uma noite de violência 
na Rocinha. Moradores questionam papel da UPP”, que relata um assalto a agencia do Banco 
do Brasil na localidade. Disponível em: http://www.jb.com.br/comunidade-em-
pauta/noticias/2015/08/21/mais-uma-noite-de-violencia-na-rocinha-moradores-questionam-
papel-da-upp/ Publicado em: 21/08/2015. Acesso em: 26/09/2016  

 

http://www.jb.com.br/comunidade-em-pauta/noticias/2015/08/21/mais-uma-noite-de-violencia-na-rocinha-moradores-questionam-papel-da-upp/
http://www.jb.com.br/comunidade-em-pauta/noticias/2015/08/21/mais-uma-noite-de-violencia-na-rocinha-moradores-questionam-papel-da-upp/
http://www.jb.com.br/comunidade-em-pauta/noticias/2015/08/21/mais-uma-noite-de-violencia-na-rocinha-moradores-questionam-papel-da-upp/
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modo, os tiroteios não acabaram. (...) Além do mais, o 
pagamento de propinas a policiais (vulgo “arrego”) para manter 
ou, pelo menos, facilitar as atividades das “bocas de fumo” 
continua vigorando. (BRITO, 2013, p. 107 e 108) 

 
 

No Vidigal essa reconfiguração se estabelece e de acordo com Silva 

(2016) o comércio de varejo de drogas no local passou a funcionar de uma 

forma mais velada, com menos armas e com novos pontos de vendas. Porém a 

convivência dos policiais da UPP com os moradores é conflituosa. Silva (2016) 

em sua pesquisa abordou pontos levantados por moradores numa reunião na 

associação de moradores com um representante da polícia. Dentre os relatos 

estão casos de furtos, violência doméstica, exploração sexual de crianças e 

adolescentes, abordagem policial truculência, revistas vexatórias, etc. 

Também é importante advertir que as UPP reproduzem práticas 
ilícitas: comuns às milícias, como a exploração econômica de 
alguns serviços. No Vidigal, policiais recebem propinas sobre a 
prestação de serviços de distribuição de gás, internet e 
mototaxi; e comuns às facções do varejo de drogas, como as 
formas de punição e tortura. No Vidigal, policiais da UPP, ao 
apreender duas adolescentes em suposto envolvimento com a 
comercialização de drogas, chegaram ao cúmulo de raspar os 
cabelos das jovens – prática que é frequentemente empregada 
pelos “tribunais do tráfico”. (SILVA, 2016, p. 177) 

 

 

Silva (2016) analisa que apesar dos casos de violência policial 

declarados pelos moradores, quando comparados com outras experiências de 

UPP em outras favelas, o Vidigal apresenta menores registros de confrontos e 

violência. 

De acordo com Cunha e Mello (2012), o processo de reordenação do 

espaço urbano e do cotidiano dos moradores de favela provocado pela 

instalação da UPP visa modificar as perspectivas como também as práticas 

sociais. Isso se explicita na tentativa de controle das estratégias informais de 

acesso a serviços urbanos e como a necessidade de pagamento de taxas para 

seu fornecimento elevam o custo de vida dos moradores da favela. Esse 

contexto tem influenciado na saída de moradores que não conseguem arcar 

com esse aumento de preços (custo de vida e especulação imobiliária). 

Desse modo, isso que tem sido chamado de “pacificação” tem 
possibilitado, nos quadros das cidades concebidas como 
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commodities, a implementação de projetos de regularização 
fundiária e urbanística que trazem com eles a virtual 
transformação das favelas através de processos de 
„gentrificação‟, sobre tudo aquelas localizadas nas regiões mais 
nobres da cidade. (CUNHA; MELLO, 2012, p. 470) 

 

O site95 da prefeitura do Rio de Janeiro apresenta dados que 

demonstram que com a implantação da UPP há um aumento do potencial 

imobiliário e turístico, além da entrada de empresas e serviços que visam à 

urbanização local. No Vidigal um bom exemplo são os hostels96 e as festas 

organizadas na favela que atraem públicos da classe média alta97.  Nesse 

contexto observa-se uma lógica de empreendedorismo que envolve também os 

moradores. Eles articulam formas de “lucrar” com esse processo, 

transformando suas casas em estabelecimentos para atender aos visitantes. 

Esse contexto se elucida através do jogo criado pela Estrela com apoio 

da Prefeitura do Rio de Janeiro de maneira a exaltar as obras realizadas pelo 

prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes. 

                                                 
95

Bairros Cariocas. Disponível em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm. 
Acesso em: 15/08/2014 

 
96

É um tipo de acomodação que se caracteriza pelos preços acessíveis e pela socialização dos 
hóspedes, onde os convidados compartilham o dormitório, banheiro, cozinha, etc. Os quartos 
podem ser misturados entre sexos, como divididos entre eles, incluindo igualmente quartos 
privados. 
97

Uma reportagem feita pelo jornal O Globo, em maio de 2013, intitulada “Vidigal atrai 
moradores ilustres e ganha status de favela chique”, demonstra a inserção de novos 
empreendimentos, atrai moradores da classe média e alta. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/rio/vidigal-atrai-moradores-ilustres-ganha-status-de-favela-chique-
8412639. Publicado em: 18/06/2013. Acesso em: 15/08/2014 

 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm
http://oglobo.globo.com/rio/vidigal-atrai-moradores-ilustres-ganha-status-de-favela-chique-8412639
http://oglobo.globo.com/rio/vidigal-atrai-moradores-ilustres-ganha-status-de-favela-chique-8412639
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Fonte: Jornal o dia.98 

Esse jogo foi encomendado pela Prefeitura do Rio de Janeiro (20 mil 

jogos) para distribuir nas escolas da rede municipal da cidade como uma forma 

de propaganda política. Porém nos revela um dos verdadeiros propósitos das 

UPP. 

No Rio de Janeiro, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) 
estão restritas ao espaço de favelas, de algumas favelas, o que 
já seria um indício precioso para desvendar o que o projeto 
esconde: a ocupação militar e verticalizada das áreas de 
pobreza que se localizam em regiões estratégicas ao 
capitalismo vídeo- financeiro. (MALAGUTI, 2015, p. 93) 
 
 

Segundo Brito (2013) a UPP além de apresentar um padrão de 

segurança pública imprimem uma proposta de intervenção urbana em um 

contexto de crise urbana, onde indicam o planejamento de uma “cidade- 

empresa”99. Cabe ressaltar o papel dos mega eventos na política de segurança 

pública, e consequentemente com a UPP.  
                                                 

98
Obras de Paes viram peças de Banco Imobiliário distribuído em escolas Disponível em: 

http://odia.ig.com.br/portal/rio/obras-de-paes-viram-pe%C3%A7as-de-banco-
imobili%C3%A1rio-distribu%C3%ADdo-em-escolas-1.551427.  Acesso em: 4 de março de 
2017.   

 
99

Uma cidade não apenas voltada para os grandes negócios empresariais, como também 
administradas propriamente como uma grande empresa. (BRITO, 2013, p. 81) 
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Basta observar os mapas das UPPs para constatar a 
instauração de um “corredor de segurança” nas áreas 
diretamente envolvidas na realização dos Jogos Militares, da 
Copa das Confederações, da Copa do Mundo, dos Jogos 
Olímpicos etc. (BRITO, 2013, p. 97) 
 
 

Dessa forma, as UPP promovem uma regulação armada de alguns territórios 

estratégicos para a concretização desse modelo de cidade – empresa e que é 

impulsionada pelos mega eventos. (BRITO, 2013) 

Com isso, elas aglutinam modalidade de intervenção urbana e 
segurança pública num contexto marcado pela conjunção da 
crise urbana e crise do Estado (duas determinações da crise 
estrutural do capital). Nessa perspectiva, reatualizam de 
maneira direta e indireta a vocação secular do Estado brasileiro 
para tratar a questão social como “caso de polícia” e compõe o 
volumoso aparato vigilante, coercitivo e repressivo (em parte 
privatizado) que, articulado a políticas pontuais e fragmentárias 
de compensação social (à base de doses cavalares de 
“onguismo”), formam um quadro de “administração” da crise e 
barbárie social resultante. (BRITO, 2013, p. 99) 

 

 

 Para Brito (2013) as UPP são suporte para um processo de 

instrumentalização da pobreza e da cultura como incentivo para a valorização 

imobiliária e fundiária. Nesse sentido tendem a impulsionar a especulação 

imobiliária nas favelas “pacificadas” como também dos bairros do entorno. 

Outro ponto da relação das UPP com o mercado está atrelado a parceria 

público- privado (PPP)100, com investimentos direto de empresas nesse 

programa. Dentre tais, destaca-se o empresário Eike Batista que anunciou a 

doação de 20 milhões anuais até 2014. (BRITO, 2013) 

Esse contexto revela modificações na população que compõe a favela, 

que fica mais diversificada. A valorização do espaço a partir da sua localização 

e a promessa de “pacificação” atrai estrangeiros e pessoas com melhores 

condições de vida, sendo o Vidigal um local ainda mais acessível em questão 

de moradia do que os bairros do entorno, o que causa uma modificação no 

perfil de moradores (agora composta também por estrangeiros e pessoas da 

                                                 
100

As PPPs abrangem um vasto campo de associações entre instituições governamentais e 

empresas para a consecução de objetivos comuns específicos- por exemplo, a promoção 
econômica da cidade, a realização de grandes eventos e a gestão de recursos hídricos. 
(ROLNIK, 2015, p. 226) 
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classe média). Além dos investidores101 interessados em terrenos e imóveis no 

local para construírem estabelecimentos ou para os valorizarem por meio da 

especulação imobiliária, tornando-os terrenos ociosos, tem- se também o 

aumento dos valores dos imóveis e alugueis, e, com isso, causando uma 

modificação no espaço do Vidigal. 

Esse aumento impõe um processo de migração ou expulsão, 

estabelecido no interesse do morador em vender o imóvel num período de 

valorização da sua moradia, ou porque não se consegue sustentar mais o 

preço do aluguel ou mesmo das questões básicas da sua reprodução. O que 

demonstra a outra face da UPP que, além de viabilizar o controle social, é um 

instrumento para o mercado imobiliário, servindo como mecanismo para o 

aumento da especulação em alguns locais da cidade. Desta maneira 

estabelece-se uma nova forma de remover os pobres, que não conseguem se 

sustentar nesse local ou que vendem sua casa por acharem o momento de 

valorização propício. 

 Coimbra e Nascimento (2017) destacam que apesar desse cenário há 

resistência e luta por parte da classe trabalhadora, em especial de seus jovens. 

Eles teimam em continuar existindo, apesar de tudo; suas 
resistências se fazem cotidianamente, muitas vezes, 
percebidas como fragmentadas, fora dos padrões reconhecidos 
como organizados e até mesmo como condutas anti-sociais, 
delituosas e , por isso, “perigosas”. (COIMBRA E 
NASCIMENTO, 2017, p. 13) 

 

 

De acordo com Coimbra e Nascimento (2017), muito desses jovens vem 

afirmando através de diferentes ações, outras formas de funcionamento e de 

organização, que fogem aos pré-estabelecidos. Essa juventude pobre e 

favelada vai criando outros mecanismos de sobrevivência e de luta, resistindo 

às dificuldades que vivenciam em seu cotidiano. Dessa forma, conseguem 

                                                 
101

Dentre esses investidores estão alguns famosos, como Madonna, David Beckham, Cléo 
Pires, entre outros. Dados retirados da reportagem: O Vidigal está com tudo, saiba quem são 
os famosos que já compraram casa na favela carioca. Disponível em: 
http://revistaglamour.globo.com/Celebridades/Hot-news/fotos/2015/01/o-vidigal-esta-com-tudo-
saiba-quem-sao-os-famosos-que-ja-compraram-casa-na-favela-carioca.html Publicado em: 
24/04/ 2014. Acesso: 26/09/2016 

  

 

http://revistaglamour.globo.com/Celebridades/Hot-news/fotos/2015/01/o-vidigal-esta-com-tudo-saiba-quem-sao-os-famosos-que-ja-compraram-casa-na-favela-carioca.html
http://revistaglamour.globo.com/Celebridades/Hot-news/fotos/2015/01/o-vidigal-esta-com-tudo-saiba-quem-sao-os-famosos-que-ja-compraram-casa-na-favela-carioca.html
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muitas vezes, escapar ao destino traçado pela lógica do capital. Dentro desse 

contexto encontramos iniciativas como o Grupo Nós do Morro, uma instituição 

que impactou a vida de diversos moradores e o cotidiano do Vidigal. 

O Grupo Nós do Morro a mais de 30 anos102 fazendo teatro no/ e para o 

Vidigal é uma referência artística para os moradores da favela. A criação do 

Grupo foi possível através da colaboração dos amigos Guti Fraga, Fred 

Pinheiro e Luiz Paulo Corrêa e Castro. Esse time recebe, anos depois, Zezé 

Silva e Fernando Mello. 

 Guti Fraga, natural de Mato Grosso era estudante de Teatro e 

jornalismo quando veio morar no Vidigal. Ao terminar a faculdade de jornalismo 

se dedica ao jornalismo alternativo, onde junto ao seu amigo Luiz Paulo Corrêa 

e Castro produzem textos que são pregados em vários pontos da comunidade. 

Um desses textos criticava as melhorias realizadas para a visita do Papa o que 

lhe rendeu uma resposta violenta da censura militar e deslocou seu foco 

somente para o teatro. 

É nesse contexto que cresce a semente de um dos mais 
representativos grupos de teatro do Brasil. Do encontro de 
artistas com a comunidade e das contradições vividas por 
ambos num território marcado por conflitos sociais e 
econômicos. Arraigado nas origens, mas sem deixar de olhar 
para o horizonte à frente. De longe, vieram as bases de sua 
fundação: uma vontade irresistível de fazer arte e soltar a 
imaginação. Desejo lúdico e, ao mesmo tempo, sério e 
embasado. (PORTO, 2008, p. 35) 

 
 

Em 1985 nasce em Guti a vontade de fazer teatro com a favela e para a 

favela, de forma que se comunicasse com outros movimentos artísticos da 

cidade. Convence aos amigos: Fernando Mello da Costa (cenografia), Luiz 

Paulo (dramaturgia) o único nascido no Vidigal e Fred Pinheiro (iluminação) a 

embarcarem nessa ideia.  

Fraga, Mello da Costa e Fred Pinheiro representantes da 
“galera cabeluda”, e Paulo, da “rapaziada do morro.” A 
interação entre essas duas “tribos” gerou o embrião do Nós do 
Morro. De um lado a “rapaziada” querendo “beber” a 
informação dos “cabeludos”; esses por sua vez dispostos a 
compartilhar o saber com a “rapaziada”. Segundo Fraga, o 
núcleo seria a oportunidade de provocar uma interação entre 
os grupos que ocupavam o Vidigal. (COUTINHO, 2010, p. 159) 
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31 anos. 
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O primeiro local do grupo é num espaço na Rua Benedito Calixto cedido 

por um padre austríaco, o padre Hubert Leeb103. 

Em Novembro de 1986, está formado o Projeto Teatro 
Comunidade. O nome Nós do Morro chega um pouco depois, 
graças à inspiração de Seu Celeste. É no seu bar, em animada 
reunião com os integrantes do Grupo, que acontece o batismo. 
(PORTO, 2008, p. 35) 

 
 

Com auxilio do padre, é construído um teatro com capacidade para 

oitenta pessoas, equipado com sistema de iluminação, camarins e toda 

estrutura necessária para um funcionamento de uma casa de espetáculos. 

(PORTO, 2008) 

Além de cultivar o gosto pelo teatro, a primeira proposta era ensinar 

atores e pessoas qualificadas para trabalhar nas diversas áreas técnicas do 

teatro. No início o cenário, iluminação (geralmente feita com latas de leite e 

óleo) e figurino eram feitos de materiais reciclados e doações. E dessa forma 

“artesanal” as peças se formavam. 

Nesse período, uma média de 95% das pessoas que assistiam às 

peças estava indo ao teatro pela primeira vez. A divulgação das peças era feita 

de porta em porta e através de performances na rua. As apresentações eram 

gratuitas, e antes dos espetáculos o Guti explicava para a plateia o que era o 

teatro e todas as engrenagens que eram necessários para que a peça se 

realizasse.  

Com mais de vinte jovens residentes no Morro do Vidigal, o 
Grupo começou a desenvolver o Projeto Teatro Comunidade. 
Foi planejado um programa de trabalho com aulas de 
interpretação, além da montagem de um espetáculo no qual 
todos pudessem participar do processo de criação. Assim, os 
textos foram escritos a partir de improvisações de cenas, e os 
cenários feitos por elementos do próprio Grupo. (PORTO, 
2008, p. 49) 

 
 

A primeira peça apresentada em 1987, intitulada de Encontros onde 

jovens de onze a vinte anos brincam com os próprios costumes e vivências do 

                                                 
103

Centro Comunitário Padre Leeb. Fundado pelo padre Humberto Leeb, sacerdote da 
Congregação dos Oblatas de São Francisco nos anos 1970. O Centro Comunitário pertencia a 
uma escola de missionários alemães, criado para dar continuidade a um projeto social 
desenvolvido em Sergipe. 
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morro, foi assistida por cerca de oito mil telespectadores. Essa foi a primeira 

peça de uma história recheada de espetáculos.  

Encontros foi a primeira peça encenada pelo grupo, um texto 
de Luiz Paulo Corrêa e Castro e Tino Costa baseado em 
improvisações dos atores, cuja inspiração era o dia-a-dia da 
favela. Um ano depois, em 1987, estréia Torturas do Coração, 
de Ariano Suassuna, primeira montagem de um autor 
consagrado pelo Nós do Morro. O grupo encena ainda Martins 
Pena – O Inglês Maquinista –, Machado de Assis e José 
Vicente, além de um espetáculo de variedades, misto de show 
de calouros e revista musical, chamado Show das Cinco. A 
grande repercussão do evento, que contava com números de 
humor, interação com a platéia e sorteio de prêmios, ajuda o 
Nós do Morro a consolidar um público no Vidigal, a ampliar o 
número de alunos e a arrecadar fundos para iniciar a 
construção de seu próprio teatro. (AMARAL, 2003, p.86) 

 

 

 

Fotos: Acervo Nós do Morro. Peça Encontros. 

 

Na década de 1990 entra em cena Maria José da Silva, mais conhecida 

como Zezé, pedagoga convidada por Guti Fraga para dar aulas de apoio para o 

Grupo. Quando iniciou o curso surge a noticia que iriam perder o espaço onde 

se reuniam e realizavam as apresentações. 
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Em 1991, suas atividades são transferidas do Centro Cultural 
Padre Leeb para ao auditório da Escola Municipal Djalma 
Maranhão. O padre havia firmado um convênio com a 
Secretaria Municipal de Culturas, que passou a administrar o 
Centro. Segundo a diretoria do Nós do Morro, as medidas 
implantadas pela Secretaria interferiam no trabalho do grupo. 
Guti Fraga reagiu às intervenções da nova administração e 
transferiu as atividades para o auditório da Escola Djalma 
Maranhão, na Avenida Niemeyer, entrada do morro do Vidigal. 
Nessa escola, durante alguns meses o Nós do Morro 

funcionou, mas devido à total falta de infra-estrutura uma nova 
mudança foi feita para os fundos da Escola Municipal Almirante 
Tamandaré. (COUTINHO, 2010, p. 163) 

 

 

A pedagoga Zezé que na época fazia parte da associação de 

moradores entrou em contato com a direção da Escola Municipal Almirante 

Tamandaré que cedeu o espaço para guardarem os figurinos e outros objetos 

do teatro, como também para realizarem as apresentações dos espetáculos.  

Em 1995 inicia-se o Show das Sete, no formato de um programa de 

calouro era recheado de apresentações que aconteciam todos os sábados no 

pátio da Escola Municipal Almirante Tamandaré. Vinham pessoas de outros 

bairros e municípios para participar (Bonsucesso, Nova Iguaçu, Rocinha, etc). 

O público recorde atingia a fixa de 1.100 pessoas. (PORTO, 2008) 

Na parte de trás da escola havia uma grande pedra com um buraco que 

era usado para guardar os pertences do teatro. Depois de um tempo, com 

autorização da diretora, foi construído um quartinho, que foi ficando cada vez 

maior. Iniciou-se um trabalho para quebrar a pedra e no local onde ficava a 

pedra hoje está o teatro do Grupo. O teatro foi construído com recursos do 

grupo, com o dinheiro do Show das Sete e doações.  
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Fotos: Acervo Nós do Morro. Integrantes do Grupo na obra do Teatro do Vidigal (1994). 

De acordo com Porto (2008), a construção do teatro marca os primeiros 

passos do Grupo para a profissionalização. 

Esse processo de busca e construção do novo teatro está 
registrado no documentário Testemunho Nós do Morro (1995), 
de Vinícius Reis, vídeo citado no primeiro capítulo dessa 
dissertação. A produção do filme destinou uma porcentagem 
do orçamento para o grupo, com a finalidade de ajudar na 
construção do teatro. Outras instituições colaboraram, como o 
Conselho Britânico e vários comerciantes do Vidigal. O 
documentário mostra as realizações e as dificuldades do grupo, 
então às vésperas de completar dez anos de existência, e os 
ensaios do espetáculo Machadiando, encenação de três peças 
curtas de Machado de Assis, Lição de Botânica, Antes da 
Missa e Hoje Avental, Amanhã Luva. (AMARAL, 2003, p.86) 

 

 
Em 1996, o espetáculo Machadiano- Três Histórias de Machado de Assis 

foi a primeira peça a marcar o espaço do Grupo no circuito teatral da cidade. 

Com textos de Machado de Assis que traçam um retrato irônico da sociedade 

burguesa do Rio de Janeiro na passagem do Império para República, o 

espetáculo rendeu ao Grupo seu primeiro premio- o IX Prêmio Shell de Teatro, 

na categoria Especial, e também uma indicação ao Mambembe. (PORTO, 

2008) 
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Foto Acervo Nós do Morro: Flávia Frenzel (esq.) e Mary Sheyla em "Machadiando- Três 

Histórias de Machado de Assis". 

 

 Desde então o Grupo tem angariado indicações a diversos prêmios, 

dentre eles o Prêmio Coca- Cola de Teatro Jovem na categoria Especial por 

Abalou- Um Musical Funk.104 Desde 1998 o Instituto Brasileiro de Inovações 

em Saúde Social concede ao Grupo o usufruto do Casarão105, local onde são 

ministradas as aulas.  

Foi nesse ano de 1998 que Guti Fraga realizou um projeto 
antigo: conseguir uma sede efetiva para o grupo, que 
evidentemente há muito não cabia no pequeno Teatro do 
Vidigal. Guti conseguiu que o grupo ocupasse o “Casarão 
Branco”, uma antiga casa-ateliê do pintor e marchand 
Giuseppe Irlandini, que morreu e deixou o imóvel para sua 
esposa. Essa senhora jamais aparecia por lá, e a casa – 
imensa, com quatro andares, uma área enorme e uma vista 
espetacular – ficou anos e anos abandonada. Guti percebeu o 
imenso espaço ocioso e concebeu um plano de ocupação. No 
início da negociação com a proprietária, o combinado foi que o 
grupo cuidaria da casa e pagaria as contas, como água, luz e 
IPTU. Depois de algum tempo ela resolveu vender o imóvel, 

                                                 
104

Exibida no Rio de Janeiro (Teatro do Vidigal e Casa de Cultura Laura Alvim), 1997. Conta a 
história de três fantasmas de ex- moradores que se incomodam com o barulho do Funk e 
resolvem vir a terra para entender esse tipo de música. Ao chegarem percebem que o Funk é 
uma possibilidade de reconhecimento para uma juventude sem muita perspectiva.  
105

O grupo arrematou a propriedade num leilão por dívidas de IPTU. O imóvel possui 1.000m². 
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que acabou sendo arrematado e doado ao Nós do Morro pelo 
Ibiss – Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social –, 
uma ONG que realiza importante trabalho com moradores de 
ruas, periferias e favelas e é uma das principais apoiadoras do 
grupo Afro Reggae. (AMARAL, 2003, p. 88) 

 
 

 
Foto: Acervo do grupo: Casarão do Nós do  Morro – Vidigal. 
 

 
Em 1998 conquista o Prêmio Orgulho Carioca, e em 2001, ganha o patrocínio 

da Petrobrás o que possibilita reformar o Teatro construído pelos próprios 

integrantes do Grupo e garantiu a continuação dos trabalhos com relação à 

pesquisa, dramaturgia e montagem de espetáculo. 

A reabertura do Teatro do Vidigal, reformado e atendendo a 
todas as exigências de uma casa de espetáculos profissional, 
marca a inauguração da primeira casa dedicada exclusivamente 
às artes cênicas numa favela. (PORTO, 2008, p. 71) 

 

Com a peça Os Dois Cavaleiros de Verona106 conquistou o intercambio 

com uma das companhias teatrais mais renomadas do mundo, a Royal 

Shakespeare Company. “Aos poucos, o Nós do Morro deixa de se inspirar 

apenas na comunidade e na sua memória para abraçar temáticas mais 

                                                 
106

Espetáculo apresentado em 2006, aproximando o clássico da dramaturgia britânica a 
linguagem popular brasileira. (PORTO, 2008) 
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universais” (PORTO, 2008, p. 64). O Grupo ganha reconhecimento nacional e 

internacional “O filho bem criado desgarrou-se de sua comunidade-mãe para 

experimentar o mundo lá fora” (COUTINHO, 2010, p.178). 

 Com o espetáculo Noites do Vidigal107, o Grupo conquistou o Prêmio 

Shell pela direção musical. Nesse momento criam-se as bases de uma escola 

de formação artística, começando a aplicar sua metodologia em outras 

comunidades. Surge então a figura do multiplicador, 

Jovem egresso do Grupo que se sustenta lançando a semente 
da multiplicação para futuros talentos, não mais como 
voluntário, mas profissionalmente. Um monitor/professor que 
aplica nos novatos a metodologia assimilada na sua própria 
formação. (PORTO, 2008, p. 71) 

 

 Em 2000, com o curta-metragem O Jeito Brasileiro de Ser Português108 

ganha o Prêmio de Melhor Roteiro da Riofilme, e abre uma nova frente de 

trabalho para o Grupo que entra no mundo do Cinema. O filme Cidade de Deus 

de Fernando Meirelles e Kátia Lund é composto 70% por atores do Grupo Nós 

do Morro, recebe indicação ao Oscar e abre portas de trabalho no exterior. 

Porém, é ainda em 1995 a fundação do Núcleo Audiovisual do Nós do Morro, 

onde os integrantes do grupo participam de oficinas que ensinam a história do 

cinema até a produção e finalização de um filme. O apoio vem da Associação 

Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas, pelas mãos dos cineastas 

Rosane Svartman e Vinicius Reis. (PORTO, 2008) 

Da fundação do Núcleo até 2008, muitos alunos já estão 
trabalhando como profissionais e também como estagiários em 
produtoras de cinema. Alguns estagiários já ganham mais do 
que seus pais. (PORTO, 2008, p. 102) 

                                                 
107

Exibido em 2002, o espetáculo comemora os 15 anos do Grupo e faz homenagens a 
“comunidade-mãe” preservando a memória das noitadas nas décadas de 1970 e 1980. 
Recebeu duas indicações para o Prêmio Shell de Teatro nas categorias música e autor. 
(PORTO, 2008) 
108

Dirigido por Gustavo Melo, ex-aluno e professor da oficina de cinema do Nós do Morro. 
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Foto: Acervo Nós do Morro: Matéria do Jornal do Brasil em 21 de outubro de 1997. Na foto: 
Primeira turma de cinema com Rosane Svartman (de vermelho). 

 

Em 2008, 40% dos alunos estavam trabalhando na área. O Grupo Nós do 

Morro contava com um elenco de atores com passagens no circuito 

profissional. (PORTO, 2008) 

[...] a Escola Nós do Morro interfere na economia do Vidigal. 
Lá, afinal, é possível conquistar uma profissão, mesmo que não 
seja dentro da vertente artística. E são esses profissionais- 
atores ou iluminadores, diretores, técnicos de som ou 
roteiristas- que levarão adiante, para a família e para os 
amigos, as mudanças que aconteceram na sua vida. (PORTO, 
2008, p.200) 

 

Porém, Porto (2008) em seu livro sobre os 20 anos do grupo ressalta a 

questão do estigma carregado pelos atores vindos do Vidigal. Segundo a 

autora, apesar de estarem realizando vários trabalhos na televisão, os atores 

questionam os papéis que são direcionados a eles que acabam sendo na sua 

maioria interpretes de traficantes, “bandidos” ou empregados domésticos.  

[...] daí em diante o Nós do Morro vira uma referência para os 
produtores de elenco, que sempre recorrem ao grupo quando 
precisam de atores com “cara de gente”, ou se precisam de 
pobres, bandidos, favelados. A princípio incomodou ao grupo 
esse estigma, mas logo se percebeu que era apenas uma 
maneira de entrar no mercado de trabalho do cinema e da 
publicidade. (AMARAL, 2003, p. 38) 



143 

 

 

 

 
 

A autora Vera Malaguti (2003) ao citar Terry Eagleton109 corrobora com 

a ideia que a construção da noção moderna do estético é inseparável da 

construção das formas ideológicas da sociedade de classes, como também de 

toda uma subjetividade propícia a esta ordem social.  

O lugar do negro na sociedade brasileira é um exemplo deste 
processo, em que uma rígida hierarquização social é 
naturalizada a ponto de se tornar imperceptível (MALAGUTI, 
2003, p. 78).  
 
 

Resende (2008) aponta dois pontos que destacam a experiência do 

Nós do Morro nas investigações sobre a cultura contemporânea. O primeiro 

está ligado ao fato da longevidade da experiência. O segundo é a relação com 

o espaço de origem e a comunidade que foi decisiva para que o que torna o 

Grupo peculiar, tenha o fortalecido com o passar dos anos. Fugindo das 

práticas comuns as ONG onde grupos empresariais financiam projetos sociais, 

o Grupo no seu inicio se auto financiava, era seu próprio patrocinador. Era 

elaborado, realizado e sustentado pelos moradores do Vidigal e para eles. 

Essas organizações, que emergem do lugar da favela, 
encabeçam um movimento que explodiu na década de 
noventa. Hoje, uma complexa rede social constituída por 
iniciativas oriundas de dentro das comunidades e por outras, 
implementadas por organismos externos a elas, porém dentro 
delas, têm ampliado o espaço para diversas formas de 
expressão artística, como o teatro, a música, a dança ou o 
audiovisual. A partir dos anos noventa, quando ocorre um 
verdadeiro “boom” do „terceiro setor‟ fortalecendo a atuação 
das organizações não governamentais (ONGs) dentro das 
comunidades do Rio, o palco ganha um sentido quase 
milagroso. (COUTINHO, 2010, p. 64) 

 

 

O Vidigal é historicamente uma favela que foi palco de lutas e 

resistências. A permanência das atividades do Grupo Nós do Morro se dá 

também pela mobilização dos moradores, que é característica desse local. Pois 

apesar da chegada do patrocínio da Petrobras em 2001, o grupo já sobrevivia a 

15 anos sem suportes financeiros permanentes externos. O Nós do Morro 

perdurou principalmente devido a persistência de seus integrantes e dos 

                                                 
109

A ideologia da Estética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993, p.8. 
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moradores locais110. 

O que podemos constatar é que a sobrevivência do grupo em 
seus primeiros anos de atividade acontece principalmente 
devido à mobilização da comunidade em torno do projeto, tanto 
no que diz respeito à integração de membros para o grupo, 
quanto à formação de uma platéia fiel. É, portanto impossível 
pensar a experiência do Nós do Morro e a consolidação de seu 
palco, deixando de lado a platéia, por que de fato, foi esse 
pacto selado entre um e outro, o pilar fundamental de sua 
vivência dentro do Vidigal. (COUTINHO, 2010, p. 164) 

 
 

Para Coutinho (2010) a experiência teatral vivida em espaços 

populares faz pensar sobre a essência do teatro que é comunicar, emocionar e 

mobilizar a plateia. E é onde reside a ousadia de criar teatro com e para quem 

não teve acesso a essa forma artística.  

Com toda repercussão e fama o Grupo vê seu horizonte se expandir e 

mudanças na estrutura acompanham esse processo. A partir desse momento, 

o Nós do Morro deixa de um núcleo livre de experimentação e ganha caráter de 

escola, onde o aluno deve cursar todas as atividades, que agora tem um perfil 

de disciplinas obrigatórias. Essa mudança reflete a preocupação de 

profissionalizar atores e técnicos que atendam as exigências do mercado. 

Hoje as vagas do grupo são disputadas por centenas de 
crianças, adolescentes e adultos provenientes não só do 
Vidigal, como de outras comunidades do Rio. No início de 
2009, foram 600 candidatos a passar pelo teste de seleção, 
concorrendo a 80 vagas apenas. (COUTINHO, 2010, p. 182) 

 

 

Em Março de 2016, para comemorar seus 30 anos realiza o espetáculo 

Bataclã111, onde conta sua própria história. Atualmente o Grupo Nós do Morro 

segue com apresentações mensais do Campinho Show 112que segue os 

moldes do Show das Sete. Na localidade da Vila Olímpica do Vidigal o 

Campinho Show acontece no formato de um programa de auditório de 

variedades com apresentações de novos artistas e profissionais. No ano de 

                                                 
110

Rede social criada dentro da instância da própria favela, da contribuição dos comerciantes 
locais, das famílias dos jovens participantes, do boca a boca dos amigos, simpatizantes, ou o 
da quantia arrecadada pela cobrança do ingresso “simbólico”. (COUTINHO, 2010, p. 176 e 
175) 
111

Em 2016, o espetáculo esteve em cartaz no Casarão do Nós do Morro, no Teatro Sesc 
Copacabana e no Teatro Serrador. 
112

Inaugurado em 2009, o Campinho Show tem direção de Fátima Domingues e Apresentação 
de Guti Fraga, além das atrações são sorteados brindes e serviços.  
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2017, o Grupo ofereceu aulas de teatro para setenta e cinco crianças e 

adolescentes através do projeto Crescendo Com Arte realizado com apoio do 

Programa Criança Esperança113. 

Em entrevista concedida ao jornal O Globo114 no mês de Agosto de 

2017, Guti fala do atual momento do Grupo e a crise a qual estão vivendo. Com 

a suspensão do patrocínio da Petrobrás em 2016, a gestão e direção do grupo 

tem se mobilizado no intuito de angariar fundos para financiar suas atividades 

como também na manutenção do próprio Casarão. Segundo Guti Fraga, faltam 

diversos recursos, inclusive os itens mais básicos do cotidiano para 

funcionamento do Casarão. 

Chegamos a ter 800 pessoas envolvidas nos projetos. Hoje, 
temos pouco mais de cem. A chegada da Petrobras, no ano 
2000, fez uma grande diferença. Tínhamos três turmas e 
passamos a ter 18. Ainda abrimos espaço para não moradores 
do Vidigal. Há cerca de um mês, só tivemos seis vagas para 
oferecer na companhia, base do Nós do Morro. E mais de mil 
pessoas se mostraram interessadas. Fiquei bastante deprimido 
(Guti Fraga para O Globo, 11/08/2017) 
 
 

Nesses mais de 30 anos do Grupo, já passaram mais de seis mil 

pessoas pelo Nós do Morro e em seu currículo exibe mais de 30 peças durante 

esse tempo.  

O grupo tornou-se uma referência entre as práticas teatrais 
desenvolvidas com moradores de favelas no Brasil. O 
pioneirismo, a longevidade da iniciativa, bem como a 
repercussão de suas realizações dentro e fora do Vidigal, 
reserva ao Nós um lugar de destaque na História do Teatro 
Brasileiro. (COUTINHO, 2016, p.80) 

 
 

Para Coutinho (2016) o Nós do Morro reinventa a cena teatral carioca, 

ao propor um teatro feito na favela, pela favela, para dentro e fora dela, dessa 

forma ajuda a reinventar também a própria cidade. 

                                                 
113

O Programa Criança Esperança, uma iniciativa da Rede Globo em parceria com a UNESCO 
desde 2004. Todos os anos, uma grande campanha na mídia mobiliza os brasileiros a fazer 
doações para apoiar projetos sociais nas cinco regiões do Brasil.  
114

Crise financeira chega ao Nós do Morro:  Grupo de teatro do Vidigal, que já lançou diversos 
atores, pede ajuda para sobreviver. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/crise-
financeira-chega-ao-nos-do-morro-21693754 Acesso em: 11 de setembro de 2017. 

 

https://oglobo.globo.com/rio/crise-financeira-chega-ao-nos-do-morro-21693754
https://oglobo.globo.com/rio/crise-financeira-chega-ao-nos-do-morro-21693754
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Foto: Acervo Nós do Morro: Fachada do Teatro do Vidigal. 

 

 

O Grupo de Teatro Nós do Morro oferece aos moradores alternativas 

de expressão cultural. Porém, dentro desse cenário cabe realizar uma 

mediação sobre o papel das ONG na realidade brasileira.  

Conforme já visto, desde a década de 1990, o Brasil passou a seguir o 

receituário neoliberal, impondo a privatização do Estado, a redução dos gastos 

sociais, desenvolvendo políticas econômicas com impactos negativos sobre as 

condições estruturais da produção e do mercado de trabalho. 

Neste cenário de redefinição do papel do Estado, observa-se a 
transferência de uma considerável parcela de serviços sociais 
para a sociedade civil. Na verdade, está-se diante da 
desresponsabilização do Estado e do Capital com as respostas 
da “questão social”. Este deslocamento engendra o retorto de 
práticas tradicionais no que se refere ao trato das contradições 
sociais no verdadeiro processo de refilantropização da questão 
social, sob os pressupostos da ajuda moral próprias das 
práticas voluntaristas, sem contar a tendência de fragmentação 
dos direitos sociais. (ALENCAR, 2009, p. 454) 

 
 
Dessa forma, o que ocorre é a transferência dos serviços sociais para a 

sociedade civil, apoiando –se no discurso da “autonomia”, “solidariedade”, 

“parceria” e “democracia”, enquanto elementos homogeneízam os sujeitos. Ao 

se desresponsabilizar o Estado e responsabilizar os sujeitos sociais pelas 

respostas às suas necessidades sociais, se opera a despolitização das 

demandas sociais. 
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Nesta perspectiva, ganha acento a noção de “terceiro setor”, 
enquanto espaço situado ao lado do Estado (público) e 
Mercado (privado), no qual são incluídas entidades de natureza 
distinta como ONGs, fundações empresariais, instituições 
filantrópicas e atividades do voluntariado. Consideram-se 
entidades de fins públicos de origem diversa (estatal e social) e 
de natureza distinta (privada e pública). O “terceiro setor” é 
considerado um setor “não-governamental”, “não-lucrativo” e 
“esfera pública não estatal” materializado pelo conjunto de 
“organizações da sociedade civil consideradas de interesse 
público”.  (ALENCAR, 2009, p. 455) 

 
 
Ou seja, a supervalorização do chamado “terceiro setor” tem levado à 

despolitização da “questão social”, remetendo o seu enfrentamento ao âmbito 

privado (à sociedade civil). Neste contexto, se coloca um deslocamento dos 

direitos sociais para uma noção de “direito moral” baseando-se no principio de 

“solidariedade”. O trabalho realizado pelo grupo teatral mostra no cotidiano a 

importância das suas estratégias para proporcionar acesso à diversidade 

cultural para os moradores do Vidigal, porém a ampliação desse acesso deve 

ser lido como direito da população e que necessita de investimento 

governamental e políticas públicas que proporcionem esse objetivo. 
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Capítulo III – TRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO URBANO DO RIO DE 

JANEIRO E SEUS REBATIMENTOS NA VIDA DOS MORADORES DO 

VIDIGAL.  

O território pode moldar identidades culturais 
e ser moldado por estas, que fazem dele um 

referencial muito importante [...]. 
(HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p. 49) 

 

Santos (2015) discorre que a concepção da cidade somente como lugar 

do negócio deve ser superada pela noção da cidade como objeto dos grandes 

negócios. Ou seja, a cidade é, ela mesma, o próprio negócio que se realiza a 

partir da produção do espaço urbano. Empreender tal análise implica no 

desvendamento das estratégias de acumulação do capitalismo. 

A remoção de moradias, de elementos da história e da 
memória, das marcas do tempo e de uma sociabilidade outra 
que não a mais ajustada aos propósitos da acumulação atual 
aparece como “revitalização”, ordenamento ou até mesmo 
como organização do espaço, quando, de fato, representam a 
aniquilação de espaços pretéritos, revelando a força destrutiva 
das estratégias de acumulação que têm na reprodução do 
espaço urbano seu material primordial e objeto essencial. 
(SANTOS, 2015, p. 34) 
 
 

 As propostas de revitalização da cidade para os mega eventos 

colocaram em cena diversas estratégias para transformar a cidade do Rio de 

Janeiro em “negocio” atrativo para investimentos. No decorrer deste capítulo, é 

possível observar o quão custoso esse processo se torna para os 

trabalhadores que moram em localidades centrais, foco de especulação 

imobiliária. Dentre esses espaços está o Vidigal que tem passado por um 

processo valorização de seu espaço, sendo alvo de especulação imobiliária 

ocasionando o deslocamento de parte de seus moradores que não conseguem 

arcar com o custo de vida elevado. Esse processo, de “expulsão” dos 

moradores de favelas que passam por um processo de especulação, ficou 

conhecido a partir dos anos 2000, como “remoção branca” 115.  

                                                 
115

 Essa forma de expulsão refere-se a mecanismos de pressão econômica que obrigam os 
moradores a abandonarem seus lares por não conseguirem arcar com os custos envolvidos na 
permanência, rumando para regiões menos valorizadas da cidade (PESTANA, 2013). Neste 
trabalho, não se utiliza tal termo, pois entende-se que a palavra “branca” para designar uma 
forma mais “amena” de remoção implica também uma conotação racista, onde o branco 
representaria algo mais “tranquilo”. Diante disso, não cabe neste trabalho o uso dessa 
expressão. 
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 Os rebatimentos na vida dos moradores são variados. É no cotidiano 

que se colocam as dificuldades e estratégias de viver dentro desse contexto. 

Nesse capítulo destacam-se as particularidades que influenciam nesse 

processo de deslocamento, como também o que está posto no cenário atual 

elucidado pela fala dos próprios moradores.  

O cotidiano como âmbito de experiências, é onde as pessoas 

sobrevivem e vivem. Constitui-se como espaço de representações e 

subjetividades que atribuem sentido a vida real, construindo uma consciência 

social. Portanto, compreender o cotidiano das classes populares, possibilita 

apreender as experiências das vivências.   

 

3.1. Novas faces da remoção: Revitalização da cidade do Rio de       

Janeiro e os rebatimentos na favela do Vidigal. 

 

 Conforme indicado nos capítulos anteriores, a cidade do Rio de Janeiro 

ao longo dos anos vem passando por transformações em seu espaço urbano 

que acarretou (e acarreta) importantes modificações na vida da população que 

reside nas favelas da cidade. Compreender as reconfigurações da cidade 

implica compreender as estratégias do capital para manter a lógica de 

acumulação nesse espaço. 

Segundo Iamamoto (2012), o caráter alienado da relação do capital 

alcança seu ápice no capital que rende juros. O capital-dinheiro aparece como 

fonte independente da criação de valor.  

Aparece como fonte misteriosa, como coisa autocriadora de 
juro, dinheiro que gera dinheiro (D-D‟). Obscurece as cicatrizes 
de sua origem, assumindo a forma mais coisificada do capital, 
que Marx denomina de capital fetiche. A relação social está 
consumada na relação com uma coisa, do dinheiro consigo 
mesmo. Em vez da transformação real do dinheiro em capital, 
aqui se mostra apenas sua forma sem conteúdo. (IAMAMOTO, 
2012, p. 93) 

 
   

A expansão monopolista provoca a fundição do capital financeiro ao 

bancário, originando o domínio do capital financeiro. “A concentração da 

produção e a expansão industrial transformam a competição em monopólio” 

(IAMAMOTO, 2012, p. 100). Ainda de acordo com Iamamoto (2012) o capital 
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financeiro envolve a fusão do capital bancário e industrial em condições de 

monopólio capitalista, e a gestão desses monopólios torna-se dominação da 

oligarquia financeira. 

A fase do imperialismo116 clássico desdobra-se, após a Segunda Guerra 

Mundial em um desenvolvimento consecutivo da expansão monopolista onde a 

busca por superlucros torna-se o principal estímulo para o crescimento da 

produção.  

Para Chesnais (1998) a mundialização financeira é resultado da longa 

fase de acumulação do Capital e das Políticas de liberalização, privatização, 

desregulamentação e de desmantelamento de conquistas sociais e 

democráticas. 

A mundialização da economia está ancorada nos grupos 
industriais transnacionais, resultantes de processos de fusões 
e aquisições de empresas em um contexto de 
desregulamentação e liberalização da economia. Esses grupos 
assumem formas cada vez mais concentradas e centralizadas 
do capital industrial e se encontram no centro da acumulação. 
As empresas industriais associam-se às instituições financeiras 
(bancos, companhias de seguros, fundos de pensão, 
sociedades financeiras de investimentos coletivos e fundos 
mútuos), que passam a comandar o conjunto da acumulação, 
configurando um modo específico de dominação social e 
política do capitalismo, com o suporte dos Estados Nacionais. 
(IAMAMOTO, 2012, p.108) 

 
 

Nesse contexto de liberalização e desregulamentação do capital, os 

bancos perdem o monopólio da criação de crédito e os fundos de investimentos 

passam a realizar empréstimos às empresas, competindo com os bancos na 

busca por juros elevados. Outro ponto da mundialização é o crescimento da 

dívida pública, que se torna fonte de poder aos fundos públicos de 

investimentos. Ou seja, o capital financeiro avança sobre o fundo público117. 

(IAMAMOTO, 2012) 

O sistema de crédito estimula a especulação sem limites. O valor de 

mercado dos papeis de crédito é determinado pela receita real e pela receita 

esperada, estabelecendo uma relação com o trabalho existente e o com o 

                                                 
116

 O imperialismo é a fase monopolista do capitalismo (IAMAMOTO, 2012) 
117

 É composto por parte dos lucros dos empresários e do trabalho necessário de 
trabalhadores, que são apropriados pelo Estado sob a forma de impostos e taxas. 
(IAMAMOTO, 2012) 
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trabalho futuro.  

O investimento especulativo no mercado de ações aposta na 
extração da mais- valia presente e futura dos trabalhadores, 
para alimentar as expectativas de lucratividade das empresas, 
segundo padrões internacionais que parametram o mercado 
financeiro. (IAMAMOTO, 2012, p. 113) 

 

 

Harvey (2014) aponta para o fato de que a terra não é uma mercadoria 

comum, é uma forma fictícia de capital que advém das expectativas de 

aluguéis futuros. 

Segundo Volochko (2015), o solo urbano possui um valor como 

resultado da sua incorporação à dinâmica da cidade, porém esse valor é 

diferenciado, pois representa o acúmulo desigual de trabalho social no espaço. 

A mercadoria espaço é, portanto produzida histórica e 
socialmente e seu valor de troca é determinado pela constante 
possibilidade de transformação do seu valor de uso, de 
construção/ destruição/ reconstrução dos imóveis e 
infraestruturas. Com isso, a especulação através da retenção 
da propriedade fundiária e da elevação do seu preço – a 
capitalização do espaço – é algo sempre presente e que 
compõe o processo de valorização do espaço, assim como a 
desvalorização do espaço cria novas possibilidades de 
mudanças futuras de valores de uso e com isso de futuras 
valorizações. (VOLOCHKO, 2015, p. 100) 

 

 

Harvey (2014) elucida como a circulação do capital produtivo e fictício 

se combinam no âmbito do sistema de crédito no contexto dos mercados 

imobiliários. As instituições financeiras concedem empréstimos a empreiteiros, 

proprietários de terra e construtoras para que construam casas. A viabilidade 

desse setor está no pressuposto que o valor poder ser não apenas produzido, 

mas concretizado no mercado. Dessa forma, o dinheiro é emprestado a 

compradores que são capitalizados como um fluxo de juros. “Um fluxo de 

capital fictício é necessário para completar o processo da produção e 

realização de valores de imóveis comerciais e residenciais.” (HARVEY, 2014, p. 

98) 

Na contemporaneidade, a sociedade é dominada pelo econômico onde 

a acumulação se concretiza na produção de um espaço mundializado como 

momento de realização do capitalismo. Isso significa que o espaço urbano é 
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incorporado ao processo de acumulação do capitalismo como uma estratégia 

de superação dos momentos de crise, que se efetiva com a hegemonia do 

capital financeiro. A produção da cidade como negócio ocorre dando novo 

conteúdo urbanização contemporânea, onde o espaço torna-se condição 

necessária no processo de reprodução do capital. (CARLOS, 2015) 

Trata-se, aqui, do capital concretizando-se na produção 
específica do espaço sob a forma de empreendimento 
imobiliário (seja para escritórios ou para habitação). Como 
produção social, sua realização faz parte do núcleo do 
processo de acumulação que, sob a forma financeira, realiza-
se, preferencialmente, através da reprodução do espaço 
urbano. (CARLOS, 2015, p. 44) 

 
 
Dessa forma, a cidade se reproduz como possibilidade de realização 

do ciclo do capital de produção de mercadoria e também como matéria- prima 

para efetivação do capital financeiro via consumo produtivo do espaço. 

(CARLOS, 2015) 

O movimento do capital em seu processo de acumulação torna 
a produção do espaço (social e histórico) condição, meio e 
produto de realização do ciclo do capital, materializado os 
momentos de produção- circulação- distribuição- troca e 
consumo. (CARLOS, 2015, p. 47) 
 
 

Atualmente, a produção da cidade como negocio se aprofunda. Tal 

processo se deve as transformações ocasionadas pela reestruturação 

produtiva e à financeirização, conforme destaca Alvarez (2016). 

A reestruturação produtiva tem suas bases fundadas na terceirização, 

flexibilização das relações de trabalho e relações de produção e o aumento do 

uso da tecnologia, provocando uma mudança significativa na composição do 

capital: aumento do capital constante em detrimento do capital variável. E seus 

resultados são desastrosos, como o desemprego estrutural, empregos 

precarizados e baixos salários. 

Conforme Antunes (2006) foi nos anos de 1990 que a reestruturação 

produtiva do capital desenvolveu-se intensamente no Brasil. As mudanças na 

relação capital/ trabalho decorrem do processo de reestruturação produtiva, 

que teve implicações devastadoras no mercado de trabalho. Esse processo é 

fundamental para implementação do modelo neoliberal, pois redefine a 

correlação de forças em favor do capital. 
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A escala global exerce forte papel na escala do lugar, como também a 

percepção local do fenômeno global influencia na manifestação no lugar de tal 

fenômeno. A sociedade (re) produz o espaço através de um movimento 

dialético do lugar ao global e de volta ao lugar. (FERREIRA, 2011) 

Segundo Ferreira (2011) as grandes transformações nas relações de 

trabalho estão interligadas as mudanças nas relações espaciais e a cidade 

expressa tais transformações. 

Não é possível pensarmos nas mudanças ocorridas no modo 
de produção capitalista desconectadamente da maneira como 
o espaço é apropriado e dominado. As transformações não se 
dão apenas na esfera da produção, mas também no âmbito do 
consumo. Isso é importante, pois o capitalismo vem escapando 
de suas crises de sobreacumulação através da produção do 
espaço e, assim, vão se realizando novos ajustes espaço-
temporais que darão sustentação ao modelo socioeconômico. 
(FERREIRA, 2011, p. 45) 

 
 
As cidades passam de uma economia baseada na indústria para outra 

ligada aos serviços, onde as tecnologias de comunicação e informação 

possuem um papel importante. Atualmente, está colocado um contexto de 

acumulação flexível, baseado na flexibilidade da produção, do produto e das 

relações de trabalho.  (FERREIRA, 2011) 

A importância da produção do espaço nesse contexto é auxiliar a 

reprodução capitalista, como amortecedor da crise de acumulação, viabilizando 

a reprodução do valor, destituindo as cidades de seu conteúdo histórico, 

referência e espaços públicos, buscando elevar o próprio espaço como 

mercadoria. Diferentemente de outras mercadorias, a produção do espaço diz 

respeito à produção da vida, o que recoloca a dimensão do uso e da 

apropriação. (ALVAREZ, 2015) 

A propriedade imobiliária, no capitalismo, não é em si capital, 
mas pelo monopólio de sua posse, através da forma jurídica da 
propriedade, possibilita a capitalização de parte da mais-valia 
geral, o que confere aos seus detentores não apenas a 
possibilidade do uso, mas a de absorver parte da riqueza social 
através da troca, liberando esse capital imobilizado para entrar 
no circuito geral de valorização do capital. Ainda por permitir 
ganhos atuais e futuros derivados de seu monopólio, a 
propriedade é patrimônio capaz de ser garantia de 
empréstimos e crédito e, portanto, insere-se no empenho do 
trabalho futuro. (ALVAREZ, 2015, p. 72) 
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Volochko (2015) destaca que a crise em geral é um mecanismo interno e 

contraditório do capital, que caminha sempre para crises de superprodução, 

superespeculação e superacumulação em seu processo reprodutivo. Dessa 

forma, as crises no capitalismo são cíclicas, e é durante essas crises que o 

papel do Estado se destaca.  

A reprodução da metrópole se realiza a partir dos interesses do capital e 

desconsidera o modo como a realização da vida foi dando sentindo aos 

lugares. Nesse processo o Estado tem a prerrogativa da ação sobre 

propriedade imobiliária e sobre investimentos públicos, ele detém os 

instrumentos jurídicos e de coação que possibilitam a produção do “novo” na 

metrópole. (ALVAREZ, 2015) 

Segundo Ferreira (2011) desde o final do século XX tem-se a passagem 

de um período onde o Estado tinha um papel administrativo para outro período 

onde predomina o empresariamento urbano118, caracterizado pelo crescimento 

das parcerias público- privadas (PPP), que têm como objetivo o investimento e 

o crescimento econômico através de empreendimentos imobiliários pontuais e 

especulativos. A tarefa da administração urbana tem sido atrair para seu 

território uma produção altamente móvel e flexível, além de fluxos financeiros e 

de consumo.  

A arquiteta, com doutorado em Geografia, Ana Cristina 
Fernandes (2001) enfatiza a estratégia municipal de 
arrecadação de impostos através da valorização imobiliária, 
ainda mais com a insolvência das atividades tradicionais 
afetadas pela crise. Assim, é possível entendermos porque os 
projetos de renovação urbana relacionam-se diretamente com 
os estratos econômicos mais importantes da cidade, levando a 
uma espécie de gentrificação planejada, já que esses projetos 
acabam por elevar os preços fundiários e imobiliários. Em 
consequência, observamos a chegada de grupos sociais de 
mais alta renda, o que contribui também para a ampliação da 
arrecadação municipal. Embora não se restrinja às velhas 
áreas centrais- sabemos que a expansão da malha urbana tem 
empurrado para mais longe uma população que há tempos 
localizou-se na periferia, porém o processo é mais complexo-, 
a gentrificação chega com força a essa área da cidade e utiliza-
se de outras expressões para disfarçar esse movimento de 

                                                 
118

 Tal termo se refere à formação de um complexo espectro de coalizões políticos- sociais 
visando a organização do espaço da cidade, objetivando a sua adequação à atual dinâmica 
econômica para alcançar essa dinâmica que traria competitividade à cidade, seria necessário a 
formação de parcerias entre setores publico e privado (FERREIRA, 2011, p. 154)  
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expulsão da população do local: revitalização, renovação 
urbana, reabilitação ou requalificação de áreas, por exemplo. 
(FERREIRA, 2011, p.147) 

 

 

As intervenções urbanísticas que acompanham o processo de 

preparação das cidades para mega eventos têm fortalecido a sensação de 

insegurança e retomando o método já bastante utilizado das remoções 

forçadas. Dentro desse contexto destacam-se as parcerias público-privadas 

com uma das estratégias para a gestão do desenvolvimento urbano. As PPP 

urbanas são direcionadas para mega projetos de desenvolvimento urbano e 

financiadas pelo Estado, o qual assume os riscos cobrindo os déficits quando 

ocorrem. (ROLNIK, 2015) 

Rolnik (2015) discorre que nos mega projetos identifica-se o “cordão 

umbilical” que liga a acumulação por expoliação119 com a construção da 

hegemonia do capital financeiro contando sempre com o apoio do Estado. Para 

autora esse é um processo de radicalização da transformação da cidade em 

empresa, o que implica numa mudança dos circuitos econômicos e também 

uma transformação do modelo político de governo.  

Nele, a hegemonia é construída pela captura contratual dos 
fundos públicos e implementada por meio de um sistema 
blindado do controle social, através de um complexo de 
procedimentos regulatórios e estruturas de gestão com 
fortíssima participação dos investidores. (ROLNIK, 2015, p. 
244) 

 

 

A relação entre um segmento do empresariado nacional- os 

empreiteiros- e o Estado é bastante sólida. Essa articulação implica uma 

imensa imbricação dos interesses públicos e privados e na capacidade de 

influência das empreiteiras. Essa ligação de troca de favores entre empreiteiras 

e Estado, tem origem no modo específico de execução do capitalismo no 

Brasil, o patrimonialismo. As grandes empreiteiras são as maiores 

financiadoras de campanhas políticas, com destaque para cargos do executivo, 

                                                 
119

 A acumulação por espoliação é um conceito que o autor David Harvey cunha em seu livro O 
Novo Imperialismo (lançado em 2003) e consiste numa recorrente e persistente prática 
predatória de acumulação primitiva que Harvey considera como tendo caráter permanente. 
(ALMEIDA; PAULANI, 2011) 
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e é essa aliança que define o espaço construído na cidade. (ROLNIK, 2015) 

Os processos de despossessão120 são processos que aniquilam o 

âmbito material e simbólico dos modos de vida, e a preparação de cidades 

para sediar megaeventos tem sido peça fundamental nesse processo. A 

mobilização de apoio da população causada pela natureza dos eventos e a 

importância de se conceber uma nova imagem internacional para a cidade 

pressupõe a eliminação das manifestações de pobreza e subdesenvolvimento, 

resultando em expulsões e despejos forçados. “Favelas e conjuntos 

habitacionais populares estão dentre os espaços considerados esteticamente 

negativos e, portanto, se não forem removidos, podem receber intervenções 

em sua imagem” (ROLNIK, 2015, p. 246) De acordo com Rolnik (2015, p. 373) 

As novas formas de governança conduzem à expansão das 
fronteiras do mercado por meio de processos contínuos de 
acumulação por expoliação, ou de capitalização do espaço e 
da vida, através da captura e do cerceamento de espaços 
públicos, da extensão da mercantilização da terra e da moradia 
ou simplesmente de expulsões. 

 
 

As ações de despejo geralmente são acompanhadas de violências 

contra os moradores que são justificadas pelo argumento de urgência dos 

prazos.  

As zonas onde esses assentamentos se encontravam 
convertem-se em infraestrutura de mobilidade, locais 
esportivos ou complexos residenciais e hoteleiros- ou 
simplesmente, em paisagem “limpa” de sua presença. 
(ROLNIK, 2015, p. 247) 

 

 

Ferreira (2011) pontua que a ideia de revitalização esta conectada a um 

processo de grande transformação das áreas históricas centrais, onde a 

recuperação econômica é o principal objetivo. A realização dessas obras 

carrega um forte valor simbólico dos elementos culturais, com a proposta de 

proporcionar um diferencial competitivo. Dentro desse cenário, o autor destaca 

que esses projetos de revitalização implicam na valorização imobiliária, que 

resulta (referindo-se ao caso do Rio de Janeiro) na expulsão da população de 

                                                 
120

 Lefebvre distingue apropriação de dominação (“possessão”, “propriedade”), o primeiro 
sendo um processo muito mais simbólico, carregado das marcas do vivido, do valor de uso, o 
segundo mais objetivo, funcional e vinculado ao valor de troca. (HAESBAERT, 2014, p. 57) 
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baixa renda que residem em tais locais. A substituição de um grupo 

populacional de baixa renda por outro de mais alta renda caracteriza um 

processo de gentrificação121. 

A palavra gentrificação se define como eletização espacial, e apesar de 

ser originária do Reino Unido, é nos Estados Unidos que se populariza. A sua 

prática remete ao que foi o programa de renovação implementado nos Estados 

Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Esse programa significou a remoção 

de populações e guetos para dar lugar a empreendimentos ligados à classe 

média. Nos anos 1980, foi possível perceber que esse era na verdade um 

processo mundial de projetos voltados para a revitalização ou gentrificação. 

(SOUZA, 2016) 

Souza (2016) aponta que como o capital imobiliário vem assumindo 

(especificamente nas três ultimas décadas) um significado maior na interface 

com o capital financeiro, torna-se necessário inserir as análises de 

gentrificação ou revitalização no exame de processos de reestruturação 

econômica e espacial. 

Desde os anos 1990, e o mais tardar a partir da década 
seguinte, não seria mais desculpável ignorar que 
“gentrificação” e “revitalização” passaram a ser implementadas 
ou tentadas em grande escala também em cidades como 
Buenos Aires, Cidade do México, Rio de Janeiro e São Paulo, 
com a participação do grande capital internacional. O que é 
preciso não perder de vista, sem embargos, são as 
especificidades da “gentrificação” e da “revitalização” em 
cidades de países “(semi) periféricos” que, a despeito de serem 
significativamente industrializados e complexos, e em que pese 
o papel de fenômenos como a precarização do mundo do 
trabalho e o aumento das pobrezas nas cidades dos EUA e da 
Europa, continuam a possuir evidentes diferenças econômicas 
e socioeconômicas em comparação com as cidades 
estadunidenses e europeias. (SOUZA, 2016, p. 134) 

 
 

A gentrificação causa em todos os lugares o deslocamento (mais ou 

                                                 
121

 Nasce do termo inglês gentrification, cunhado por Ruth Glass em 1963, para esclarecer o 
repovoamento por famílias da classe média que vinha acontecendo em bairros desvalorizados 
em Londres na década de 1960, modificando o perfil dos moradores. (FERREIRA 2011, p.  
226) Conota um processo que opera no mercado imobiliário residencial, se refere à reabilitação 
de habitações populares (ou da classe trabalhadora) ou abandonadas e a subsequente 
transformação de uma área em um bairro de classe média. (SOUZA, 2016 apud SMITH e 
WILLIAMS, 1986) 
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menos) forçado de pessoas pobres, colocando em marcha a segregação. 

(SOUZA, 2016) 

Ferreira (2011) reitera que grande parte dos projetos de revitalização 

que alteram as características do lugar, acaba resultando em processos de 

gentrificação.  Atualmente usa-se a gentrificação para falar da revitalização de 

locais desvalorizados a partir de iniciativas público-privadas. Trata-se de um 

processo que reúne modernização e deslocamento. Após o investimento em 

infraestrutura há uma valorização do lugar, os antigos moradores não resistem 

ao encarecimento do local, buscando outra área com um custo de vida 

acessível as suas possibilidades. Ferreira (2011) discorre que se antes a 

gentrificação ligava-se ao mercado residencial, o enobrecimento dos lugares 

incorporou também áreas de lazer com complexos culturais visando o turismo.  

O geografo belga Mathieu Van Criekingen (2007) define dois 
tipos de gentrificação- residencial e de consumo- que levam a 
produção glamourizada do espaço através da maior 
sofisticação dos ambientes. A mídia exerce importante papel ao 
promover esses locais, ajudando a criar um discurso 
hegemônico acerca do lugar, que contribui cada vez mais para 
a atração de consumidores. (FERREIRA, 2011, p. 226) 

 

 

Smith (2007) ao analisar a sociedade norte americana, aponta que a 

partir do processo de suburbanização a cidade passa a ser vista pela classe 

média branca como um lugar selvagem. No século XX a imagem da selva 

urbana é substituída por fronteira urbana, trazendo uma ideia de renovação 

urbana. O processo de gentrificação é internacional. Atualmente a produção do 

espaço ou do desenvolvimento de geográfico é desigual. A partir disso, 

compreende-se que a gentrificação, a renovação urbana e o processo de 

reestruturação urbana fazem parte da diferenciação do espaço geográfico na 

escala urbana. 

A reestruturação do espaço não é um fenômeno novo. Todo o processo 

de desenvolvimento urbano consiste em um constante arranjo, estruturação e 

reestruturação do espaço urbano. Diante disso, o que é novo é a intensidade a 

qual a reestruturação do espaço se apresenta, colocando-se como um 

componente imediato de uma ampla reestruturação social e econômica. 

(SMITH, 2007) 
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Os mais importantes processos responsáveis pela origem e 
pela forma da reestruturação urbana podem, talvez, ser 
resumidos nos seguintes itens: (a) a suburbanização e o 
surgimento de um diferencial de renda (rent gap); (b) a 
desindustrialização das economias capitalistas avançadas e o 
crescimento do emprego no setor de serviços; (c) a 
centralização espacial e simultânea descentralização do 
capital; (d) a queda na taxa de lucro e os movimentos cíclicos 
do capital; (e) as mudanças demográficas e nos padrões de 
consumo. Em conjunto, estas transformações e processos 
podem proporcionar uma primeira aproximação de uma 
explicação integrada das diferentes facetas da gentrificação e 
da reestruturação urbana. (SMITH, 2007, p. 20 e 21) 

 
 
Smith (2007) apresenta a noção de rent gap122, que seria um diferencial 

entre a renda atual da terra capitalizada pelo uso presente (deteriorado) e a 

renda potencial da terra que através de um melhor uso da terra poderia ser 

capitalizada levando em conta sua localização centralizada. 

Enquanto que na cidade pré-capitalista foram as necessidades 
da troca mercantil que ditaram o movimento de centralização 
espacial, e na cidade industrial capitalista foi a aglomeração do 
capital produtivo, na cidade capitalista avançada são os 
ditames financeiros e administrativos que perpetuam a 
tendência à centralização. Isto ajuda a explicar por que certas 
atividades chamadas de serviços são centralizadas e outras 
são suburbanizadas, e por que a reestruturação das áreas 
centrais assume esta forma corporativa/profissional. (SMITH, 
2007, p. 25) 

 

 

No texto O Estudo da Gentrificação, de Maria Alba Sargatal Bataller 

(2000) temos uma apresentação de tradução literal da expressão rent gap para 

a língua portuguesa, que seria „diferença de renda‟, diferença entre a renda 

obtida no atual uso de uma propriedade e a renda que poderia ser obtida com 

outro uso, ou seja, é uma projeção (especulação) sobre o uso do solo. 

Desenvolvido por Smith e enfatizando os fluxos de capital na 
produção do espaço residencial, a teoria da rent gap é um 
elemento crucial da análise da gentrificação. A teoria sugere 
que o desinvenstimento nos bairros do centro urbano 
decadente reduz a renda da terra capitalizada. Quando esta 
renda é suficientemente mais baixa que a renda potencial, 
ocorre a oportunidade de se obter lucros através do 
reinvestimento, levando a uma mudança residencial. 

                                                 
122

Em um nível mais abstrato, o rent gap resulta da dialética dos padrões espaciais e temporais 
do investimento de capital; mais concretamente, é o produto espacial dos processos 
complementares de valorização e desvalorização. (SMITH, 2007, p. 26) 
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(BATALLER, 2000, p. 20) 

 

 

Conforme já mencionado, a acumulação do capital não é linear, ela 

ocorre em processos cíclicos em períodos de expansão e períodos de crise. O 

rent gap se desenvolve nos períodos de expansão. Nesse contexto, o Estado 

tem o papel de pavimentar o caminho para investimentos futuros do capital. 

(SMITH, 2007) 

O momento desta reestruturação espacial, portanto, está 
intimamente relacionado à reestruturação econômica que 
ocorre durante as crises econômicas, como aquelas que a 
economia mundial experimentou a partir do início dos anos 
1970. Uma economia reestruturada compreende um ambiente 
construído reestruturado. (SMITH, 2007, p.26) 

 
 
A reestruturação do espaço urbano conduz a uma simultânea 

decadência e redesenvolvimento, desvalorização e revalorização. 

A selva urbana produzida pelo movimento cíclico do capital e 
sua desvalorização se tornaram, do ponto de vista do capital, 
novas fronteiras urbanas da lucratividade. A gentrificação é 
uma fronteira na qual fortunas são criadas. (SMITH, 2007, 
p.29) 

 
 
Bataller (2000) discorre que o fenômeno conhecido como gentrificação 

consiste em uma série de melhorias físicas ou materiais e mudanças imateriais 

ocorridas em alguns centros urbanos antigos que experimentam uma elevação 

de seu status. 

Este processo tem se desenvolvido nos países industrializados 
basicamente ao longo da etapa chamada pós-industrial ou pós-
moderna, iniciada com o declínio do modelo socioeconômico 
industrial tradicional a partir dos anos de 1970. Caracteriza-se 
normalmente pela ocupação dos centros das cidades por uma 
parte da classe média, de elevada remuneração, que desloca 
os habitantes da classe baixa, de menor remuneração, que 
viviam no centro urbano. (BATALLER, 2000, p. 10) 

 

 

Segundo Bataller (2000) tal deslocamento vem acompanhado de 

melhorias nas moradias, como também nos equipamentos e serviços. Essas 

mudanças no mercado de solo e habitacional proporciona uma valorização das 

áreas renovadas proporcionando uma recuperação do valor simbólico dos 
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centros urbanos. Bataller (2000) afirma que atualmente a gentrificação é a 

expressão espacial e uma profunda mudança social. 

Bataller (2000) ao estudar o conceito a partir de outros autores aponta 

algumas conclusões. O processo de gentrificação reduz as possibilidades de 

que a população mais empobrecida encontre moradia em tais áreas, 

favorecendo o seu deslocamento (voluntário ou forçado). Além do 

deslocamento, há o aumento significativo do preço da propriedade (renovada e 

não renovada); redução de habitantes por residência e da densidade da 

população; modificação progressiva da modalidade de ocupação por aluguéis 

pela ocupação por propriedade, aonde os grupos de rendas mais altas vão 

transformando a estrutura econômica e física de tais áreas.  Bataller (2000) 

ainda destaca o papel dos agentes do solo, que além do enorme peso do setor 

privado nesse processo, conta-se com a ação do setor público, ou seja, dos 

governos estaduais, regionais ou locais, para promover diretamente a 

gentrificação com o intuito renovar os centros das cidades. 

Estudos recentes mostram que em muitos países a 
gentrificação reflete como o papel do governo está sendo 
redefinido em relação às tendências gerais de 
desregulamentação e privatização de muitas áreas que, 
tradicionalmente, têm permanecido sob tutela governamental. 
Portanto, este fenômeno mostra as consequências espaciais 
de complexas transformações sociais. (BATALLER, 2000, p. 
16) 

 
 
Bataller (2000, p. 17) ao dialogar com o geógrafo Neil Smith (1979) 

aponta a diferenciação exposta pelo autor sobre diferentes processos de 

gentrificação. 

Smith diferencia três tipos básicos de gentrificação:   
a) promotores de moradia que compram uma determinada 
propriedade, reabilitam-na e a revendem com intenção de 
lucrar;   
b) particulares que compram uma propriedade e a reabilitam 
para nela viver;   
c) proprietários que reabilitam as moradias que possuem com a 
finalidade de alugá-las.     

 

  

Existem duas condições necessárias para que a gentrificação se 

manifeste, a primeira, do ponto de vista da oferta, é necessário que haja 

propriedades gentrificáveis nos centros urbanos, como também a participação 
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do mercado financeiro em facilitar o financiamento através de hipotecas. Em 

segundo lugar, do ponto de vista da demanda, é necessário um coletivo de 

gentrificadores potenciais. (BATALLER, 2000) 

Ao analisar o caso do Vidigal, tornam-se nítidas algumas semelhanças 

com o processo de gentrificação.  Porém, o estudo da gentrificação desde sua 

origem tem sido objeto de debate quanto à delimitação do conceito e ao 

enfoque metodológico de análise. As pesquisas sobre o tema apontam 

múltiplas manifestações do processo derivadas das características que ele 

adquire em cada contexto urbano.  

A gentrificação está profundamente enraizada na dinâmica 
social e econômica das cidades e, em grande parte, está 
determinada pelo contexto local: os bairros, os agentes e 
atores urbanos, as funções dominantes da cidade e a política 
governamental local. (BATALLER, 2000, p. 12) 
 
 

De acordo com o que já foi elucidado, observa-se que a localização do 

Vidigal sempre o colocou na mira das especulações do mercado imobiliário. 

Mas foi com a ideia da pacificação proposta pela UPP que houve uma 

intensificação desse processo. Como já abordado no capítulo anterior, a UPP 

se colocou como um importante instrumento ao mercado imobiliário, ao se 

comprometer com o fim das atividades dos grupos armados que comandavam 

o tráfico de drogas na localidade, proporcionou a aproximação de investidores, 

o acesso de turistas e moradores dos bairros nobres do entorno (na maioria 

jovens que frequentavam as festas organizadas na favela) que se sentiram “ 

mais à vontade” para subirem o morro. 

Os processos de deslocamento de moradores do Vidigal foram 

intensificados nesse período. As dificuldades de se manterem na favela por 

conta do aumento do custo de vida, ocasionaram o deslocamento de uma 

parcela dessa população. 

Os processos de deslocamento influenciam também na mudança do 

perfil dos moradores, que ocorre em função do aumento dos preços dos 

imóveis e do custo de vida. O interesse de investidores em determinadas áreas 

de baixo valor aumenta os preços de compra e aluguel. “Esse processo tem 

como efeito forçar as comunidades de baixa renda a abandonar essas regiões 

em favor de residentes das classes médias e alta. Dessa maneira, o bairro 
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sofre uma mudança profunda em sua composição demográfica” (ROLNIK, 

2015, p. 248). A autora ainda afirma que, 

 

Nesse sentido, expulsões e remoções ligadas a grandes 
projetos são apenas uma face violenta e, portanto, mais visível 
de processos em curso de criminalização e fortalecimento do 
estigma territorial. Tais processos incidem sobre os territórios 
populares aliados à sua “capitalização”, entendida como 
captura de sua lógica econômica, política e social pela lógica 
dos mercados e finanças. (ROLNIK, 2015, p. 252) 

 
 

A autora Rolnik (2015) ao analisar o processo de financeirização da 

moradia e do solo urbano no contexto das transformações que ocorreram no 

Brasil nas ultimas década, focando nas políticas dos governos do Partido dos 

Trabalhadores, destaca a retomada do papel dos bancos e fundos públicos na 

provisão de créditos e incentivo dos investimentos através do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa Minha Vida. 

Dessa forma, podemos afirmar que, sob o comando do PT, o 
Brasil realizou, na prática, a agenda do crescimento associado 
ao combate à pobreza, incluindo no mercado parcelas até 
então totalmente alijadas dele, mas também ampliando a 
capacidade de consumo via valorização dos salários e 
ampliação de crédito para as famílias. (ROLNIK, 2015, p. 264) 

 

 

Na década de 1980 surge um novo paradigma de financiamento que 

alcançasse os mais pobres através de um crédito pequeno: o 

microfinanciamento. O microfinanciamento incluiu linhas de moradias 

destinadas a processos de autoconstrução123. O microfinanciamento pretende 

erradicar a pobreza através do lucro. Portanto, se os problemas das favelas 

eram uma questão de finanças, o argumento é que o enfrentamento desse 

problema deveria ser através do acesso ao financiamento visando à melhoria 

de vida de seus moradores. (ROLNIK, 2015) 

Dessa forma, o microfinanciamento marca a expansão do 
capital na direção de sua ultima fronteira urbana: as favelas da 
periferia do capitalismo, fim de linha de uma longa estratégia 
de desconstrução da moradia como direito e de sua 
transmutação em ativo financeiro. Em nome do combate à 

                                                 
123

 Segundo Rolnik (2015, p. 157) “a autoconstrução da moradia representa, assim, a 
superexploração da força de trabalho, através do sobretrabalho e da espoliação urbana.” 
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pobreza. (ROLNIK, 2015, p.140) 

 

 

Nos anos 1990, aprofundam-se no país as práticas do 

“empreendedorismo urbano”, a argumentação sobre a eficiência dos 

empreendedores privados fez com que a questão sobre direitos sociais e 

cidadania fosse substituída pela inclusão pelo consumo. Nos anos 2000, “a 

estratégia de crescimento econômico a partir da ampliação do consumo dos 

trabalhadores, passa a ser, então, a política dominante”. (ROLNIK, 2015, p. 

299)  

Harvey (2011) destaca que nos últimos anos o que antes era chamado 

de “setor informal”, se redefine atualmente como um mundo de 

“microempresas”. Essas microempresas são ligadas ao capital a partir da 

ampliação do microcréditos e microfinanças.  

O objetivo alegado é permitir à população sair da pobreza e 
participar do alegre, negócio da acumulação do capital. Alguns 
conseguem, mas para o resto dignifica os grilhões da dívida. 
(HARVEY, 2011, p. 121) 

 
 

Os interesses econômicos na acumulação urbana ligados diretamente 

as possibilidades de negócios com os mega eventos afetam as políticas na 

cidade do Rio de Janeiro. Os programas direcionados as favelas ganham 

destaque na disputa de um projeto de cidade.  

Os limites dos mercados já desenvolvidos colocam a favela 
como espaço inédito de exploração por um mercado em 
constante necessidade de expansão. (RIBEIRO; OLINGER, 
2012, p. 342 e 343) 
 
 

A observação da favela para além de sua função exclusiva como local 

de moradia, permite atentar para esse lugar como um importante mercado de 

bens e serviços. (LEITÃO, 2012) 

Santos (2016) desenvolve que além de local de moradia de uma 

parcela significativa dos trabalhadores urbanos, as favelas são também 

espaços incorporados à dinâmica das relações mercantis. As favelas 

apresentam-se como locais de rentabilidade, com ampliação do setor de 

serviços.  
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Numa perspectiva complementar, os estudos de Valadares 
(2005) mostram que o solo e as moradias estão entre os 
primeiros bens que propiciam o desenvolvimento dos negócios 
nas favelas, a verticalização dos espaços. Agregada à 
especulação imobiliária, contribuem significativamente para a 
ampliação dos setores de serviços nesses espaços. As 
negociações imobiliárias ocorrem como um mercado paralelo 
àquele gerido no espaço “formal” da cidade. Para, além disso, 
desenvolveu-se um enorme mercado de serviços a fim de 
responder às necessidades da população como farmácias, 
empresas de telefonia, serviços médicos privados, transporte 
alternativo, além de atividades ilícitas das quais o comércio de 
drogas, com suas práticas autoritárias e violentas, se 
destacam. (SANTOS, 2016, p. 3) 

 

 

Segundo Brito (2013) a escassez de investimentos em políticas 

públicas por parte do Estado nas favelas convive com um modelo de cidadania 

mediado pelo consumo que é amplamente disseminado e baseado na ideologia 

neoliberal do “livre empreendedorismo”. Ainda de acordo com autor, essa ideia 

se elucida no interesse de segmentos empresarias que buscam explorar o 

“mercado consumidor em potencial” nas favelas cariocas. 

Na mesma favela Dona Marta, o governo do estado abriu uma 
linha de microcréditos para “moradores empreendedores”, 
“micro-empresários” locais. Essa linha de crédito é um 
programa da Investe Rio, uma agencia ligada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, Industria e Serviços, 
que visa, segundo informações oficiais, “aproveitar o potencial 
econômico da comunidade” – no caso específico de uma 
comunidade da Zona Sul, “o potencial turístico”. (BRITO, 2013, 
p. 101) 

 

 

A valorização imobiliária gera ganhos para uma minoria ao mesmo 

tempo em que significa expulsão dos mais pobres. Barreira (2013) ao analisar 

as modificações que ocorrem na favela a partir da inserção da UPP, indica que 

a medida que a formalização do “circuito inferior da economia” aumenta, novas 

hierarquias vão se estabelecendo.  

A implantação da UPP é acompanhada de cobranças de 
serviços que inviabilizam a manutenção de muitas moradias. A 
política de “pacificação” age como um elemento de produção 
do deslocamento da pobreza. E a justificativa para a produção 
de novas desigualdades são os princípios igualitários do direito. 
(BARREIRA, 2013, p.164) 
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As favelas são solução imediata para o problema de habitação popular 

no Rio de Janeiro. Para além de solucionar a questão de moradia, as favelas 

oferecem meio para o acesso a água e energia, que consumiriam 

demasiadamente a renda dos trabalhadores (formais e informais), caso os 

obtivessem por meios comerciais. (BOTELHO, 2013) 

O desenvolvimento de uma verdadeira economia submersa e 
complementar à economia oficial atende as necessidades de 
uma parcela da sociedade que foi envolvida na crise urbana e 
na situação retardatária dos Estados periféricos, assim como 
na incapacidade estrutural da economia de mercado de 
“integra-la” de maneira adequada aos moldes da cidadania e 
do consumo do centro capitalista. (BOTELHO, 2013, p. 177) 

 

Segundo Botelho (2013) a resolução de problemas como a dificuldade 

de acesso aos serviços públicos pelos trabalhadores, são vistos como 

“modelos de inciativa particular” expressando a flexibilidade característica de 

empreendedor. Dessa forma, o Estado se desresponsabiliza de propor 

soluções aos problemas sociais, tornando-se coparticipante na busca de meios 

para incentivar os indivíduos a resolverem seus próprios problemas. A 

glorificação desses atos individuais transforma a precariedade em modelo de 

“iniciativa empresarial individual”. 

A proliferação de conceitos como “capital social”, capital 
cultural”, “microcrédito” e “autoempreendimento” veio 
comprovar na teoria social a colonização da reflexão crítica 
pelas necessidades imediatas da administração social da 
miséria. (BOTELHO, 2013, p. 184) 

 

Essa realidade se expressa na fala de uma das pessoas entrevistadas 

para a realização dessa pesquisa. Onde o discurso sobre a valorização do 

microempreendedorismo é exaltado e incorporado pelos próprios moradores. 

Moradora 4: O que eu achei, comparando Vidigal da época 
que cheguei aqui até hoje, é que a gente tem um número muito 
grande de comércio, de opção, o que é bom. A gente já tem 
loja de roupas aqui dentro, poucas, mas é legal, tem um 
empreendedorismo no Vidigal que está crescendo, e isso faz 
com que tenha concorrência, que os preços fiquem mais justo, 
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e ao mesmo tempo tem mais gente/fornecedor com interesse 
de fornecer dentro da comunidade, então é legal que a 
comunidade tá gerando sua própria economia, isso é muito 
bom. 

 

Dentre as medidas oficiais que se estabeleceram após a implantação da 

UPP foram a regularização e o incentivo ao empreendedorismo urbano dos 

moradores das favelas. A partir disso, observa-se o interesse de instituições 

financeiras nessa população através do oferecimento de microcrédito. 

(BOTELHO, 2013) 

[...] as UPPs veiculam um modelo de cidadania mediada pelo 
consumo e, em meio à lentidão das políticas públicas, 
preparam o caminho para a proliferação de serviços pagos e 
estimulam a ideologia do “empresariamento de si mesmo”, 
explorando o “potencial econômico turístico” e a imagem de 
“favela S.A” para encaixa-la como “mercadoria exótica” em 
algum nicho multiculturalista de mercado. As UPPs visam os 
poderosos agentes de mercado, na medida em que turbinam a 
especulação imobiliária no “asfalto” e no interior das próprias 
favelas e asseguram mão de obra abundante e barateada. 
(BRITO; VILLAR e BLANK, 2013, p. 220) 

 

Silva (2016) em sua dissertação aponta para a existência de medidas 

para o fortalecimento da lógica de microempreendedorismo. 

Em 2012 a Agência Estadual de Fomento - AgeRio estabeleceu 
um convênio com o Fundo UPP empreendedor para conceder 
microcrédito aos comerciantes das favelas com UPP. O 
comerciante local entrevistado vê muitos benefícios na abertura 
do CNPJ e nos incentivos de agências como o Sebrae, mas 
comenta que outros comerciantes do Vidigal não têm aderido. 
Quando questionado sobre os “apoios” oferecido pelo Sebrae e 
AgeRio ele afirma que “o Sebrae apoia bastante, só os 
comerciantes daqui que não apoiam o Sebrae” (SILVA, 2016, p.  
212) 
 
 

Botelho (2013) comenta que as UPP impulsionaram uma alta nos preços 

dos imóveis, tanto os imóveis dos bairros do entrono como no interior das 

próprias favelas, nesse contexto ganham destaques os morros da Zona Sul e 

da Grande Tijuca. 

Levantamento realizado pelo governo estadual indica que, no 
morro Santa Marta, o preço dos alugueis subiu cerca de 200% 
com a instalação de uma UPP: imóveis de quarto e sala 
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custavam cerca de R$ 450 ao mês em meados de 2010. Os 
preços explodiram também na parte baixa do Chapéu 
Mangueira e morro da Babilônia, onde lojas são alugadas por 
R$ 4 mil e residências de dois quartos por R$ 2 mil. Na Ladeira 
dos Tabajaras e no morro dos Cabritos, principalmente em sua 
parte mais baixa, os preços dos imóveis também dispararam: 
uma loja pode ser vendida por R$ 80 mil e uma casa de dois 
quartos por R$ 70 mil. (BOTELHO, 2013, p. 208)  

 

 

Silva (2016) ao analisar os preços dos imóveis no Vidigal, utiliza o índice  

FipeZap124, como ilustração do processo que ocorre no Vidigal, ressaltando 

nesse estudo o período compreendido entre 2008 e 2013 onde percebeu o 

aumento dos preços em cerca de 196,7% em toda a cidade, como também nas 

localidades cujas favelas receberam UPP. Segundo Silva (2016) após a 

instalação da UPP, existiam imóveis na Rocinha e no Vidigal que batiam a cifra 

de um milhão. 

O índice FipeZap aponta que nos últimos anos o Rio de Janeiro 
se manteve como a cidade com o metro quadrado mais caro do 
país, atualmente no valor de R$ 10.340. Na Zona Sul, um 
perímetro onde é praticado um padrão imobiliário de alto luxo, 
a especulação imobiliária disparou. Para se ter uma idéia, entre 
2008 e 2016, o valor médio do metro quadrado no Leblon é de 
R$ 13.369 e em Ipanema R$ 12.859. Sendo que na Avenida 
Delfim Moreira (orla da praia do Leblon) o metro quadrado 
chegou a custar R$ 38.448, em 2014, e na Vieira Souto (orla da 
praia de Ipanema) R$ 36.731. Em meio ao padrão de imóveis 
de luxo do entorno, a favela do Vidigal - que fica na extensão 
dessas duas orlas – é uma nova fronteira do mercado 
imobiliário. O valor médio do metro quadrado está em R$ 9.034 
e esteve mais elevado no período que antecedeu a Copa do 
Mundo. (SILVA, 2016, p. 186) 

 

 

Dentro desse processo de elevação de preços, elevam-se também os 

valores dos aluguéis. Silva (2016) destaca que nesse contexto os moradores 

do Vidigal se dividem entre os moradores proprietários, que conseguem 

aproveitar esse momento, expandindo seus imóveis para maiores rendimentos; 

e moradores locatários, que se veem na difícil situação de ter que arcar com o 

                                                 
124

O Índice FipeZap de preços de Imóveis anunciados é um indicador com abrangência 
nacional que acompanha os preços de venda e locação de imóveis no Brasil. É calculado com 
base nos anúncios publicados no site ZAP Imóveis. (SILVA, 2016, p. 186) 
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aumento dos custos de moradia, sendo por vezes necessária a procura por 

outros locais de moradia que esteja dentro das suas condições financeiras. O 

resultado de tal movimento é a mudança do perfil socioeconômico dos 

moradores. (SILVA, 2016) Conforme retrata uma moradora sobre esse cenário. 

Moradora 3: Então, com relação a UPP: quando a UPP entrou, 
na verdade, inflamou, foi aquele BUM imobiliário, aí tudo 
potencializou no Vidigal. Isso foi um ponto negativo, porque 
tudo ficou extremo aqui no Vidigal, tudo quanto era serviço, 
você tem a taxa, o gás foi lá pra cabeça, não é verdade!? as 
motos, se tem evento é um preço, dia útil é outro preço, se 
chega alguém de fora é outro preço, entendeu, isso é um ponto 
negativo, porque o morador local que pagou por tudo isso. Foi 
positivo pra quem tinha como negociar e fez bons negócios. O 
trabalhador ficou sacrificado, porque se ele tinha que pagar um 
aluguel, ele ficou até mesmo assediado, a gente que tem casa 
de aluguel no Vidigal, nós fomos beneficiados. Quando você 
para pra olhar pro trabalhador porque ele precisa trabalhar pra 
pagar as contas, o aluguel, ele ficou muito maltratado. 

 

Esse processo revela a face remocionista presente através do discurso de 

revitalização, onde se impõe um processo de deslocamento motivado pelo 

aumento dos preços nesses espaços. Os moradores que não conseguem arcar 

com o custo de viver num local alvo de forte especulação imobiliária, procuram 

outras localidades em áreas menos valorizadas e por vezes distantes dos 

centros. 

Durante entrevista empreendida algumas moradoras relatam tal processo. 

Moradora 1: Assim, muita gente antiga foi embora, muitos 
estão no Rio das Pedras, lá para Taquara, muitos foram 
embora pra comunidades mais próximas, aqui no Vidigal tem 
muita gente nova. Antes da UPP ainda estava uma galera 
antiga. 
Moradora 3: Há, houve uma migração muito grande aqui, 
houve tanto que expandiu muito comunidades aqui pro lado do 
Itanhanga, daí surgiu Tijuquinha, Muzema, alguns foram pra 
Rio das Pedras, o pessoal passou a pender pra lá por causa 
dos aluguéis que ficaram muito caros. Lá no Muzema, 
consegue aluguel d 500, 600 reais, com 2 quartos e tudo mais, 
então o pessoal fez muito isso. Vendeu por um preço e lá 
conseguiu um preço mais em conta, uma casa plana. Isso no 
período do BUM do Vidigal. 
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A instalação da UPP e a valorização imobiliária atraíram a classe média, 

estrangeiros e empresários. Porém a titulação fundiária, a regularização de 

serviços (água, luz, TV a cabo) pressionam o custo de vida que é sentido 

fortemente pelos mais pobres. 

Os moradores contam que junto com os blindados e caveirões 
subiram os vendedores da SKY e foi exatamente assim na 
Rocinha e no Vidigal. Na mesma manhã da operação de 
“pacificação” vários vendedores subiam oferecendo pacotes de 
TV à cabo. O “gato net” era uma forma de distribuição de TV a 
cabo mais acessível. (SILVA, 2016, p. 213) 

 

 

Durante entrevista as moradoras se colocam, através de falas 

exasperadas, sobre o aumento abusivo de produtos e serviços. 

Moradora 1: Tá tudo caro, absurdo o preço das coisas aqui, 
não indico ninguém a alugar casa aqui. E tem mais de 40 
casas que não tão sendo alugadas. (...) Aumentou muito, um 
dos gás mais caros do Rio de Janeiro é aqui no Vidigal e na 
Rocinha, 86 reais, um absurdo! 
Moradora 2: Tudo que a gente compra que é de mercado aqui 
é bem mais caro que lá pra baixo, por quê? Lá pra baixo, por 
exemplo, Copacabana, Leblon, Ipanema, vários bairros até 
mesmo na Barra por exemplo. O mercado Guanabara da Barra 
e o Mundial de lá são bem mais em conta que por exemplo 
aqui. Um exemplo claro disso: a minha mãe é diabética (está 
diabética, né), e ela está tomando e comendo agora tudo diet, 
uma gelatina diet aqui custa em torno de R$ 2,50 uma simples 
embalagem. Eu comprei no mercado Zona Sul do Leblon há 
uma semana atrás por R$ 1,80. Gás está em torno de 80 a 90 
reais, então tem uma questão que é de valores principalmente 
nessa questão que é de produtos que são bem altos. Já na 
questão de produtos piratas eu não sei, por exemplo, a maioria 
que tem acesso aí é tudo certinho, Sky, tudo bonitinho. E tem 
também uma própria operadora de internet só que é local, não 
sei se se torna gato. 

 
 

 

Dentro dessa discussão sobre encarecimento dos serviços, está a 

questão relacionada à cobrança de altas taxas realizada pela Light125, muito 

criticada por diversos moradores de variadas favelas da cidade do Rio de 

Janeiro. Apesar da “regularização” dos serviços, através da cobrança de taxas, 

não se observa melhora com relação infraestrutura e manutenção. 

                                                 
125

 A Light é uma empresa privada de geração, distribuição, comercialização e soluções de 
energia elétrica. A companhia é controlada pela CEMIG, sua maior acionista. 
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No Vidigal e demais favelas da Zona Sul aos moradores são 
cobradas taxas exponenciais que não cabem no orçamento. 
Junto com a UPP a Ligth entrou instalando medidores digitais. 
Esse tipo de medidor não permite ao “cliente” verificar quanto 
foi consumido e, mais do que isso, trata-se de um sistema de 
cobrança que não é proporcional ao consumo. Com os 
chamados “relógios de chip” a “regularização” estabelece um 
modelo de cobrança ilegal, ou seja, o fim da informalidade vem 
revestido de uma ilegalidade formalizada. (SILVA, 2016, p. 214) 

 

Apesar do encarecimento de produtos e serviços e com a imposição de 

regularização de determinados serviços, os moradores ainda utilizam “antigas” 

estratégias para driblarem o alto custo de determinados serviços. O já 

conhecido “gato” (ligado à luz ou acesso a internet e televisão) onde os 

moradores conseguem acessar os serviços com uma taxa mais acessível ou 

por vezes sem a existência de custo. 

Outro ponto importante nesse cenário são os hostels, que modificaram o 

espaço da favela tanto com a proliferação de oferta desse serviço que 

aumentou após a instalação da UPP, como também com seus clientes (em sua 

maioria jovens estrangeiros e mochileiros) que encontram nesses hostel 

localizados nas favelas da zona sul, um melhor custo benefício. Segundo Silva 

(2016, p. 197) 

Alguns são franquias de grandes redes do setor, outros são de 
iniciativa de “empresários visionários” e outros são 
empreendimentos fundados por antigos e novos moradores. 
Em meio aos diversos estabelecimentos de hospedagem no 
Vidigal um hotel se destaca: o Mirante do Arvrão. Segundos 
seus anunciantes, trata-se de um pequeno hotel boutique, com 
suítes panorâmicas, paredes de vidro e quartos decorados com 
obras de arte. As diárias do “Quarto Superior Deluxe” chegam à 
custar R$ 1.500 reais. 

 

Como já visto no capítulo anterior, muitas celebridades, empresários/ 

investidores compraram casas no Vidigal para diversas finalidades (dentre eles 

a criação de locais de entretenimento como casa de show, hostels, bares, 

restaurantes, etc). A localização do Vidigal oferece um forte apelo turístico o 
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que o torna um local interessante para os investidores, como também para 

estrangeiros que decidem estabelecer residência no país e procuram por 

preços acessíveis.  

Botelho (2013) aponta que as favelas continuam a se ampliar tanto na 

área de abrangência como em número de habitantes, demonstrando um 

aumento da população das favelas.  

Um levantamento feito por uma empresa de 
geoprocessamento, a pedido da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), acompanhou 219 favelas das 
zonas norte e sul, além da Baixada de Jacarepaguá e centro, 
entre 2002 e 2005. Constatou-se um crescimento total de 
250.279 metros quadrados na área das favelas, concentrando 
principalmente na área de Jacarepaguá. É mais uma fonte 
distinta demonstrando que a favelização acompanha os 
investimentos imobiliários realizados na cidade. (BOTELHO, 
2013, p. 195) 

 

 

Para Leitão (2012) a partir da década de 1990 a favela passa a ser local 

de moradia de uma classe média empobrecida. Esse deslocamento é causado 

pelo aumento do custo de vida dos bairros no entorno e pela proximidade do 

centro.  

Por sua vez, na favela do Vidigal, de acordo com o então 
presidente da associação, Mario da Luz, o número de 
moradores da comunidade havia aumentado 30% nos últimos 
anos, com a chegada da “classe média”, que passou a ocupar 
melhores construções, enquanto que os antigos habitantes se 
deslocavam para terrenos ainda desocupados, nas partes mais 
altas do morro. (LEITÃO, 2012, p. 240) 

 

 

Esse contexto elucida a proliferação nas ultimas décadas de um 

pequeno mercado imobiliário nas favelas, impulsionado pela procura de 

moradias baratas, pelo acesso a serviços e pelas regularizações. (BOTELHO, 

2013) 

Essa situação completamente nova para o status da favela 
criou um mercado virtuoso. Não apenas a compra e o aluguel 
de casas, puxadinhos e barracos, mas também a consolidação 
do direito sobre a laje, verticalização das construções e a 
proliferação do mercado de imóveis comerciais, como 
botequins, salões e lojas abriram os olhos do poder público 
para o potencial desse circuito econômico inferior. (BOTELHO, 
2013, p.198) 
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A criação de “puxadinhos” ou de obras para estenderem as casas ainda 

é um dos maiores motivos de conflitos entre vizinhos no Vidigal. O 

adensamento populacional da favela e a proposta de obtenção de uma renda 

com aluguéis motivou a muitos moradores a ampliarem suas casas no intuito 

de empreender. O Vidigal, comparado a outras favelas (como por exemplo sua 

vizinha a Rocinha) ocupa um espaço relativamente menor. Por tanto o aumento 

das casas implicam por vezes em ultrapassar os limites de casas vizinhas ou 

quando o aumento da construção é vertical, no fechamento da “vista” para a 

orla e dessa forma desvalorizando a casa que “perde a vista”, já que os 

moradores avaliam que a vista para a orla é o diferencial dessa favela.   

A formação desse mercado imobiliário nas favelas implica no 

desenvolvimento e fortalecimento das desigualdades que se estabelecem no 

interior de tais locais. 

Se o mercado imobiliário das favelas tem ampliado o fosso 
entre os pobres e os ainda mais pobres- que nem sequer são 
capazes de se imiscuir no mercado precário de lajes e 
barracos-, então a alternativa de moradia são as calçadas da 
cidade, as fábricas abandonadas, os lixões, as colunas dos 
viadutos, os muros das linhas férreas etc. (BOTELHO, 2013, p. 
204 e 205) 

  

 

Atualmente o cenário do Vidigal tem se modificado. Como já foi dito, se 

coloca no cotidiano dos moradores novamente uma disputa entre facções pelo 

território dessa favela, o que implica em modificações significativas no cotidiano 

dos moradores. Dentre eles a diminuição do valor de produtos, serviços e 

alugueis. Uma das entrevistadas descreve a situação atual do Vidigal. 

Moradora 3: Eu aqui (na parte de baixo do Vidigal) fico muito 
aquém de fato está acontecendo, eu agora mesmo 
conversando no telefone com uma cliente que mora lá em cima 
na Vila Olímpica, ela contou que a situação tá séria, e teve que 
alugar um quarto por trás da minha casa porque tem muito tiro 
a noite, com casa própria ela teve que alugar porque a noite 
tem muito tiroteio. Então essa realidade não é a realidade 
daqui (parte de baixo), pode tá acontecendo tudo lá (parte alta), 
e a gente aqui não tá vendo nada, com relação a preço aqui 
em baixo, eu acho que deu uma estabilizada né, fechou e 
parou essa migração. Por exemplo, estamos com a casa 
desocupada, a gente não tá movimentando, agora não é a hora 
de comercializar, porque quando começou a acontecer essa 
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situação aqui, começou um processo aqui dentro, as pessoas 
de cima querendo descer. Começou primeiramente com a 
crise, esse processo foi quando começou a crise, tem a moto, a 
Kombi, tudo muito caro, pagando aluguel... Então estão 
procurando vir mais pra baixo, mas aí o pessoal a principio não 
conseguia se enquadrar com os preços daqui de baixo, porque 
na realidade quem tá morando é esse pessoal que tá vindo de 
fora, sem preconceito algum, porque eles gostam também da 
vista, subiam pra morar lá em cima, mas aqui também tinha 
muita gente de fora, então esse pessoal lá de cima que não 
conseguiu entrar aqui, eles migraram também, pras outras 
comunidades, exceto Rocinha. 

 

 Atualmente a facção que está no Vidigal é o Comando Vermelho. Tal 

facção já dominou durante muitos anos esse território, até ser sucedida pela 

facção A.D.A. O retorno dessa facção implicou também no retorno de antigos 

moradores que haviam deixado a favela por conta de conflitos entre as 

facções. Outra implicação está nos constantes confrontos entre facções rivais 

pelo domínio do tráfico na localidade. 

 Esse contexto não deve ser visto como algo novo ou natural. Segundo 

Alvarez (2016) o processo de reprodução do capital é repleto de contradições, 

incluindo momentos de desvalorização e destruição, onde a expropriação (e 

exploração) se intensifica. 

Nas ultimas décadas, com a queda da taxa de lucro, coloca-se em 

xeque as possibilidades de reprodução ampliada. Nesse contexto, destaca-se o 

crescimento do capital financeiro, desenvolvimento da reestruturação produtiva 

126e o fomento das políticas neoliberais.  

Tais assertivas apontam para a necessidade de considerar o 
valor como um dos conteúdos do espaço, que permite sua 
investigação, para além de condição geral da produção. Ocorre 
que não se trata apenas de produzir o novo, de estender 
fisicamente a produção de novos valores, mas de reproduzi-los 
num novo patamar. Neste processo, o momento de 
desvalorização se coloca como chave para potencializar os 
novos investimentos. A outra (mesma) face desse processo é a 
expropriação. (ALVAREZ, 2016, p. 114 e 115) 

 

 

Como já colocado, a urbanização tornou-se um meio para absorver os 

                                                 
126

 Aqui entendida como transformações relacionadas à tecnologia e organização da produção 
e circulação, mas sobretudo à reorganização das relações de trabalho e emprego, cujo sentido 
majoritário é o da precarização e maior exploração. (ALVAREZ, 2016, p. 124) 
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excedentes do capital. Harvey (2011) pontua que a urbanização e a formação 

de classes sempre andaram juntas, a relação persiste no capitalismo. O 

capitalismo se destina a produção perpetua de excedentes, portanto produz 

também as condições necessárias para a urbanização. A absorção dos 

excedentes do capital e o crescimento populacional se colocam como um 

problema ao desenvolvimento do capitalismo, onde a urbanização oferece uma 

maneira de absorver ambas as coisas. 

O lado sombrio da absorção do excedente por meio da 
transformação urbana implica, entretanto, episódios repetidos 
de reestruturação urbana com “destruição criadora”. Isso 
destaca a importância das crises como momentos de 
reestruturação urbana. Tem uma dimensão de classe, pois são 
geralmente os pobres, os desfavorecidos e os marginalizados 
do poder público que sofrem especialmente com esse 
processo. A violência é muitas vezes necessária para a nova 
geografia urbana surgir dos destroços da antiga. (HARVEY, 
2011, p. 144) 

 

 

Portanto, sendo a cidade parte integrante e fundamental do processo de 

produção e reprodução do capitalismo, a lógica inerente a esse sistema se 

expressa nas contradições apresentadas no espaço urbano. 

 

3.2. Aspectos da Vida Cotidiana no Vidigal 

 

Pensar sobre o território da favela, as modificações espaciais que vão se 

implementando ao longo dos anos implica dedicar-se na compreensão do 

cotidiano desse local que é construído pelos sujeitos sociais que habitam esse 

espaço. 

Ferreira (2011) defende que falar de produção do espaço, significa falar 

da reprodução das relações sociais. Englobando as localizações particulares e 

os conjuntos espaciais de cada formação social. Essa prática espacial 

assegura um relacionamento da sociedade com o espaço, são práticas sociais 

que se projetam no espaço. Essa relação não ocorre sem conflitos, pois 

incorpora representações ligadas às relações de produção que impõe signos e 

códigos que podem partir de cima pra baixo ou vice versa.   

A relação do citadino com a cidade se dá sem que muitas vezes se 

perceba que a produção do espaço carrega intencionalidades. Existe um jogo 
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de força no direcionamento das ações que se constroem a partir de lógicas de 

dominação, sejam elas materiais ou imateriais. (FERREIRA, 2011) 

O cotidiano, embora muitas vezes banalizado, já que se 
expressa por sua miséria e riqueza a partir de eventos triviais, 
caracteriza-se como a clara explicitação da imbricação entre 
espaço e tempo. As inúmeras possibilidades de apropriação do 
cotidiano resultam da vivência, da experiência vivida, e tem 
grande potencial criador, possibilitando a formação e 
permanência de resistências. (FERREIRA, 2011, p. 271 e 272)  

 

 

Seabra (2004) discorre que o cotidiano é uma categoria de análise 

pertinente tendo em vista que o capitalismo se reproduz colonizando os modos 

de vida. 

O cotidiano como banalidade vivida no dia- a- dia, claro que 
sempre existiu. Mas não é esse o nosso caso, pois com Henri 
Lefebvre trabalhamos a noção de cotidiano como realidade 
histórica (empírica), âmbito de experiências, que o pensamento 
pode e deve alçar ao plano da teoria e do conceito. (SEABRA, 
2004, p. 420) 

 

 

Incialmente, o cotidiano adquire significado especial para os pensadores 

marxistas críticos ao stalinismo127. Eles buscavam valorizar a ação humana dos 

indivíduos na prática diária e seu impacto na história global, compreender os 

vínculos entre as ações do dia a dia e a utopia. (SILVA, 2009)  

Lefebvre (1991) discorre que em sua trivialidade o cotidiano é 

composto de repetições lineares e cíclicas, movimentos mecânicos, gestos no 

trabalho, horas, dias, etc. É no cotidiano que as pessoas sobrevivem e vivem, 

onde se tem prazer ou se sofre. Para Lefebvre (1991), o cotidiano é o humilde 

e o sólido, aquilo que vai por si mesmo, aquilo cujas partes e fragmentos se 

encadeiam num emprego do tempo. É, portanto, aquilo que não tem data. É o 

insignificante (aparentemente); ele ocupa e preocupa, então tem necessidade 

de ser dito, o cotidiano é uma ética subjacente ao emprego do tempo, uma 

estética da decoração desse tempo empregado. 

O estudo da vida cotidiana mostra o lugar dos conflitos entre o racional 

                                                 
127.O stalinismo é um modo de governar caracterizado após o governo de Josef Stalin (1924-
1953), na antiga União Das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse modo de gerir o Estado é 
considerado autoritário e antirrevolucionário, sendo amplamente criticado pelos campos 
políticos em disputa, dos mais progressistas aos mais conservadores. 
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e o irracional na nossa sociedade e na nossa época. Determinando o lugar 

onde se formulam os problemas concretos da produção em sentido amplo: a 

maneira como é produzida a existência social dos seres humanos. 

(LEFEBVRE, 1991) 

Farage (2012) ao dissertar sobre o pensamento de Lefebvre (1991) 

afirma que para o autor o cotidiano se constitui como a primeira esfera dos 

sentidos, representando a possibilidade de salto e de projeção, espaço de 

assimilações, de criação e recriação, de representações e subjetividades que 

constroem e dão sentido a vida real.  Portanto, no cotidiano também se constrói 

o processo de representação dos sujeitos que a partir de experiências e 

vivências determinadas pelas relações sociais, acabam por constituir uma dada 

consciência social. 

Compreende-se que o cotidiano é o espaço de manifestação 
das representações que, segundo Lefebvre (1991), são 
consideradas de forma dialética, a partir do movimento do real, 
que pressupõe mediações entre o espaço do vivido e o espaço 
concebido. Nessa análise o cotidiano é compreendido não 
apenas como espaço de reprodução ideológica e acrítico, mas 
como espaço da elaboração e reelaboração de sentidos e 
conceitos. (FARAGE, 2012, p.150) 

 

 

Segundo Lefebvre (1991) é na vida cotidiana que se situa o núcleo 

racional, o centro real da práxis. O cotidiano é o resíduo e o produto do 

conjunto social. Lugar de equilíbrio, também é o lugar em que se manifestam 

os desequilíbrios ameaçadores. O autor ressalta que quando as pessoas não 

podem mais continuar a viver sua cotidianidade, então começa uma revolução. 

Enquanto as pessoas puderem viver no cotidiano, as antigas relações se 

reconstituem. 

A classe operária mergulha no cotidiano e com isso pode ( ou 
poderia) negá-lo e transformá-lo. A burguesia, esta, faz a 
arrumação do cotidiano e crê que pode escapar dele vivendo 
graças ao dinheiro um perpétuo “domingo da vida” 
(LEFEBVRE, 1991, p. 47) 

 

 

Dessa forma, segundo Lefebvre (1991), só seria possível pensar a 

revolução a partir da ruptura com o cotidiano com o estabelecimento de uma 

relação do sujeito com a realidade, onde se afirma a sua condição de produtor 
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original, e não simplesmente de reprodutor do espetáculo do consumo. 

Silva (2009) ao comparar o pensamento de Lefebvre (1991) ao de Agnes 

Heller (1989) discorre que para a autora não seria o consumo que impediria o 

homem de superar os limites da vida cotidiana, mas a sua experiência na 

particularidade relacionada à incapacidade de viver na dimensão humano-

genérica. De acordo com Silva (2009) para a filósofa húngara em nenhuma 

esfera da atividade humana é possível traçar uma linha divisória entre o 

comportamento cotidiano e o não cotidiano. Da mesma forma não é possível 

colocá-lo fora da história, pois ele está no centro do acontecer histórico. 

[...] a vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, 
sem nenhuma exceção, qualquer que seja seu posto na divisão 
do trabalho intelectual e físico. Ninguém consegue identificar-
se com a sua atividade humano-genérica a ponto de poder 
desligar-se inteiramente de sua cotidianidade. E, ao contrário, 
não há nenhum homem, por mais “insubstancial” que seja, que 
viva tão somente na cotidianidade, embora essa o absorva 
preponderantemente. A vida cotidiana é a vida do homem 
inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos 
os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. O 
homem da cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e receptivo, 
mas não tem nem tempo nem possibilidade de se absorver 
inteiramente em nenhum desses aspectos; por isso, não pode 
aguçá-los em toda a sua intensidade (HELLER, 1989, p. 17 
apud SILVA, 2009, p. 161).   

 

 

Segundo Silva (2009, p. 165) 

Cabe reconhecer que a vida cotidiana é o espaço, por 
excelência, de produção da sociedade; é o seu lócus, sua 
arena de combate e de construção. Isso porque é nela que o 
sentido da existência vai se produzindo, vai sendo afirmado 
pelas pessoas e conformando suas práticas. Diante disso, 
compreender os significados conferidos pelos sujeitos às suas 
práticas e buscar meios para que eles se coloquem diante 
delas revela-se um caminho fundamental para construir novas 
formas de produção e relações sociais. 

 

 

Em sua análise do cotidiano no mundo moderno, Lefebvre (1991) 

considera que o reino do cotidiano se estabeleceu quando deixou de ser 

“sujeito” (rico de subjetividade possível) para se tornar “objeto” (objeto da 

organização social). Enquanto objeto da reflexão ele se consolidou. 

Lefebvre (1991) afirma que no século XIX o centro da reflexão se 
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desloca da especulação para se aproximar da realidade empírica e prática 

através dos “dados” da vida e da consciência. 

O cotidiano, como conjunto de atividades em aparência 
modesta, como conjunto de produtos e de obras bem 
diferentes dos seres vivos (plantas, animais, oriundos da 
Physis, pertencente à Natureza), não seria apenas aquilo que 
escapa aos mitos da natureza, do divino e do humano. (...) 
Seria algo mais: não uma queda vertiginosa, nem um bloqueio 
ou obstáculo, mas um campo e uma renovação simultânea, 
uma etapa e um trampolim, um momento composto de 
momentos (necessidades, trabalho, diversão- produtos e 
obras- passividade e criatividade- meios e finalidade etc.), 
interação dialética da qual seria impossível não partir para 
realizar o possível (a totalidade dos possíveis). (LEFEBVRE, 
1991, p.19 e 20) 

 

O autor Iasi (2013) expõe que, no âmbito do cotidiano, a consciência 

corresponde ao senso comum e está submetida à sociabilidade do capital que 

toma as relações sociais como naturais e imutáveis. Essa consciência imediata 

se apresenta como se fosse a realidade, transitando pelas diferentes esferas 

da vida de forma fragmentada e superficial. “A forma histórica da sociabilidade 

burguesa se apresenta como realidade à qual temos que nos submeter, 

reprimindo nossos impulsos.” (IASI, 2013, p. 42) Sendo assim, “o cotidiano é o 

campo dos mecanismos de adaptação” (IASI, 2013, p. 43). 

De acordo com Iasi (2013) mediação principal que opera na consciência 

imediata é a ideologia, que para além de ser um conjunto de ideias, é a forma 

das relações sociais concebidas como ideias. A ideologia tem a função de 

garantir a reprodução das relações de classes, adequando e naturalizando a 

sociabilidade do capital. “As relações sociais de produção e a dominação de 

classe, ao se constituírem enquanto ideologia, agem sobre tais relações, 

elaborando para a consciência imediata o real como real” (IASI, 2013, p. 43).  

Farage (2012) aponta que observar dimensões do cotidiano das classes 

populares possibilita a aproximação das experiências de vivência, às 

estratégias de sobrevivência e às formas do viver construídas pelos moradores 

da favela. Porém, esse estudo também possibilita identificar as contradições 

presentes na constituição dos territórios populares e na vida dos sujeitos. A 

autora ressalta que analisar o cotidiano possibilita refletir sobre as relações que 
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dão origem as classes sociais, propiciando o repensar da teoria e das análises 

sobre os distintos segmentos de classe, sua constituição e sua materialidade 

contemporânea. 

A constituição das frações de classe no Brasil expressam o 
desenvolvimento desigual e combinado, já analisado nesse 
trabalho, que se materializam na ocupação desigual dos 
territórios da cidade. Territórios que se constituem a partir da 
ação direta dos sujeitos e atividades aí localizadas, 
desenvolvidas pelos moradores e organizações coletivas, 
significando o espaço habitado, a partir de resistências, 
tensões e adaptações ao status quo, forjando o cotidiano em 
movimento. (FARAGE, 2012, p. 148) 

 

 

De acordo com Carlos (2015) as transformações decorrentes da 

reestruturação produtiva desdobram-se na vida cotidiana através de formas de 

alienação cultivadas pelos meios de precarização da vida e deterioração dos 

espaços públicos, aprofundando a segregação socioespacial. 

No plano do cotidiano, a segregação como forma de 
desigualdade demonstra a diferenciação dos acessos ao 
urbano e à vida em sociedade. A metrópole se reproduz como 
exterioridade (estranhamento e reconhecimento que permeiam 
a prática socioespacial), onde a privação dos direitos funda e 
orienta as relações sociais atualizando a alienação no mundo 
moderno, no qual a consciência espacial é o outro desta 
produção. A segregação surge e expressa-se na vida cotidiana 
diante do extenso processo de privação que acompanha a 
realização da vida. (CARLOS, 2015, p.60) 

 
 
Farage (2012) em sua tese discorre que o cotidiano é uma importante 

chave de análise para a realidade das favelas, inclusive para pensar a 

implementação de políticas públicas para tais locais. Porém, o que ocorre é a 

desconsideração de tal conceito. Isso resulta em políticas públicas voltadas 

para esses espaços com pouca ou nenhuma efetividade para a população. 

Para os autores, parte dos limites encontrados nas formulações 
e desenvolvimento de ações públicas em diferentes áreas 
voltadas para os segmentos da classe trabalhadora tem base 
na frágil apropriação e conhecimento sobre sua realidade 
social cotidiana. Outro elemento limitador da eficácia das 
políticas apontada pelos autores, se encontra no pressuposto 
de inferioridade “cultural, intelectual e política das classes 
populares” (Ibid, 2011, p. 26), para avaliar suas demandas e 
problemas. (FARAGE, 2012, p.148) 
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Para Farage (2012) o cotidiano é entendido como espaço de produção 

real da vida, da reprodução da ideologia, da construção das relações sociais de 

existência, considerando os diferentes aspectos da vida (como a família, a 

escola, a religião, o trabalho, a cultura e as formas de organização coletivas). 

As reflexões sobre a vida cotidiana se fazem relevantes na 
medida em que expressam as relações sociais capitalistas 
mediadas pelas singularidades da realidade social da favela. 
Nesse sentido se tornam condição essencial para a 
compreensão da vida real e para a elaboração de proposições 
que apontem para a superação da subalternização de 
segmentos da classe trabalhadora. (FARAGE, 2012, p. 149) 

 

 

Ferreira (2011) destaca que para Milton Santos (1996) é através do 

entendimento do cotidiano que está o caminho para a compreensão da relação 

entre espaço e movimentos sociais, onde a materialização das 

intencionalidades no espaço seria uma condição para a ação. É no dia- a- dia 

que se opta pela adaptação do que é (im) posto ou subverter o jogo. Dessa 

forma, as racionalidades dos setores hegemônicos buscam criar um cotidiano 

obediente e disciplinado.                                                                                                                                                           

A consciência do espaço como realização da vida é gestada nas lutas 

dos movimentos sociais, onde é possível questionar a orientação das políticas 

espaciais voltadas para o processo de valorização do capital em detrimento da 

valorização da vida. 

Para Certeau (2008 apud FARAGE, 2012) o cotidiano exprime o modo 

de ser dos sujeitos e essencialmente a forma como esses sujeitos podem ser 

conhecidos como consumidores. O cotidiano demonstra as estratégias de viver 

dos grupos populares e como tais grupos criam um modo de ser e de recriar 

sua realidade a partir da constituição de um cotidiano com signos e 

significados. Dessa forma, Certeau destaca o fato de que a cotidianidade é 

repleta de sentidos, criatividade e estratégias de afirmação social. 

As “maneiras de fazer” indicada por Certeau (2008), como 
estratégias de construção cotidiana dos sujeitos, é considerada 
de forma dinâmica, como construção e reconstrução de 
perspectivas e alternativas de construção das relações sociais. 
Nesse movimento, os sujeitos das classes populares, mesmo 
impelidos pela imposição de relações sociais de produção 
hegemonizadas pelos interesses da burguesia, reconstroem a 
vida com uma certa autonomia, construindo significados e 
significantes para a vida cotidiana. Da mesma forma que 
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constroem saberes, interpretações e apropriações do real que 
se expressam no território. (FARAGE, 2012, p. 152) 

 

 

Ressalta-se a importância de reconhecer que os moradores de 

espaços populares apesar de estarem sobre a mesma lógica de organização 

social hegemônica na sociedade, criam e recriam seus espaços de 

convivência. E isso pressupõe dar visibilidade às formas de fazer e às práticas 

constituídas por esses sujeitos. (FARAGE, 2012) 

Oliveira (2009) afirma que ao considerar a categoria território, entende-

se que ela seja composta por variáveis analíticas, como o uso e o acesso a 

ciência, a informação, como também a associação entre o processo de 

povoamento com a ocupação econômica, a movimentação do homem, de 

capitais e produtos, a oferta de serviços, a difusão de imagens, etc. Oliveira 

(2009) informa que tal reflexão necessita que se conheça as características 

culturais e valorativas especificas de cada região, como também o 

desenvolvimento do capitalismo em cada região do globo.  

É nesse „espaço vivido‟ que as relações de opressão e 
resistência se estabelecem entre as classes e entre essas e o 
Estado, formando um tecido social permeado de conflitos. 
(OLIVEIRA, 2009, p. 172)  

 
 
Portanto, é a partir do reconhecimento do cotidiano que se pode 

desvendar a utilização e a divisão do solo urbano, é nesse vivido do homem 

que se esforça para garantir sua subsistência, e que luta por uma cidade mais 

justa.  

A noção de território implica além da discussão física, as relações 

construídas pelos homens que nele vivem, levando em conta a dimensão 

cultural, as particularidades de cada localidade, seus anseios e necessidades.  

É a relação com o lugar que singulariza a abordagem 
geográfica do cotidiano, a partir da possibilidade do acontecer 
solidário e da união de uma diversidade enorme de existências. 
O lugar, assim, pressupõe o futuro como projeto e o passado 
com herança. O cotidiano apresenta ainda a possibilidade para 
a espontaneidade das ações a partir do lugar, a partir do que 
dele é especifico, de suas qualidades e identidades próprias. 
(MATTOSO, 2009, p. 248)  
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As várias dimensões do cotidiano irão contribuir para a constituição de 

distintas sociabilidades entre os moradores. Busca-se através da analise 

desses aspectos do cotidiano compreender as relações sociais que se 

estabelecem e que constroem esse espaço.  

Compreender os processos de produção e reprodução do capitalismo 

que acontecem na cidade, promovendo a distribuição desigual do seu espaço 

implica também em apreender as relações que se estabelecem no cotidiano de 

quem povoa a cidade. Entender como se configuram as favelas, significa 

considerar a história das pessoas que foram atores importantes na construção 

desse espaço, levando em consideração limites, possibilidades, projeções e 

representações que se apresentam no cotidiano como também o refletem. 

Dessa forma, considerando o Vidigal como uma das favelas da cidade 

do Rio de Janeiro, afirma-se que seu espaço está dentro da lógica de 

segregação imposta pelos ditos do capital à cidade contemporânea. Porém, 

tem particularidades que influenciam nesse processo de deslocamento através 

da especulação imobiliária vivenciado por algumas favelas na cidade do Rio de 

Janeiro, dentre as quais ganham destaque as favelas estabelecidas na zona 

sul da cidade, próximas a bairros nobres e com localizações ditas 

“privilegiadas”.  

Portanto, pretende-se adentrar em alguns aspectos que se fizeram 

necessários para a presente pesquisa como as práticas culturais e suas 

representações para os moradores do Vidigal; a presença e influência de 

dispositivos do Estado que proporcionam a efetivação de políticas públicas 

junto à população; e a mobilidade e acesso desses moradores a outros 

espaços da cidade, como também dentro da própria favela. 

 

3.2.1. Práticas Culturais: Vidigal um morro artista 

 

A cultura tem sido tratada como uma esfera autônoma das praticas 

sociais, porém existe uma correlação entre modo de vida e modo de produção. 

E para compreender a cultura é necessário retomar a noção de modo de 

produção como um modo de vida, inserindo a cultura como parte da produção 

humana vinculada a produção de bens. (SEABRA, 2004) 

Angeli (2011) destaca que para Gramsci a cultura está imbricada ao 
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conceito de hegemonia. Cultura segundo Gramsci é fazer alguma coisa, é agir. 

Angeli (2011) continua dizendo que Gramsci concebe a cultura como um 

patrimônio reflexivo, emotivo e intersubjetivo que caracteriza um determinado 

ambiente social, que se manifesta nas formas de normas, ideias, convicções 

por um dado grupo social, constituindo a fonte da vontade e do comportamento 

coletivo. 

A cultura então é qualquer manifestação da espiritualidade 
humana – ciência, arte, religião, filosofia e a política – desde 
que exprimi um produto no desenvolvimento histórico de um 
grupo social. (ANGELI, 2011, p. 131) 

 
 
Angeli (2011) ressalta que para Gramsci existem manifestações de 

cultura intelectual própria do capitalismo, de uma sociedade constituída por 

classes onde se produz duas culturas: a dos dominantes e a dos subalternos. 

A cultura das classes subalternas dependente tem para ele um 
significado essencial, até porque essa cultura de “massa”, isto 
é, do “povo”, é o principal terreno onde se opera a política 
cultural. (ANGELI, 2011, p. 131) 

 
 
Segundo Gramsci (1982), cada grupo social, cria para si, ao mesmo 

tempo, de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe 

dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo 

econômico, mas também no social e no politico. Gramsci (1982) destaca que 

os intelectuais são os „comissários‟ do grupo dominante para o exercício das 

funções subalternas da hegemonia social e do governo político. 

[...] isto é: 1) do consenso "espontâneo" dado pelas grandes 
massas da população à orientação impressa pelo grupo 
fundamental dominante à vida social, consenso que nasce 
"historicamente" do prestígio (e, portanto, da confiança) que o 
grupo dominante obtém, por causa de sua posição e de sua 
função no mundo da produção. (GRAMSCI, 1982, p. 11) 

 
 
De acordo com Gramsci (1982) a escola tem como papel formar 

intelectuais que organizarão uma nova cultura. Visando uma contra-hegemonia 

à hegemonia dominante.  Pois, as desigualdades tornam necessário que as 

consciências sejam libertas da hegemonia burguesa. 

Farage (2012) destaca que a cultura para Gramsci (2001) deve ser 

compreendida de maneira ampla e genérica representando dimensões 
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diferentes da vida sem se restringir a dimensão artística. Dessa forma, a cultura 

pode ser entendida como uma dimensão politica, pois vincula-se as relações 

sociais (condicionadas a projetos societários e a ideologia hegemônica), 

valores e pensamentos. 

Nessa perspectiva a cultura é trabalhada em diferentes 
dimensões da vida a partir dos espaços de reprodução das 
relações sociais condicionadas a projetos societários e a 
ideologia hegemônica, impelindo à crítica a cultura 
hegemonizada pela sociedade de classes. (FARAGE, 2012, 
p.192) 

 
  

Zacchi (2006) discorre que George Yúdice (2004) busca eliminar as 

clássicas distinções nas definições de alta cultura, cultura antropológica e 

cultura de massa. Para isso, faz uso do termo “conveniência”. A palavra, no 

entanto, tem um sentido adicional: o de recurso. Ou seja, cultura como recurso, 

que nesse caso não se limitaria ao simples papel de mercadoria. Zacchi (2006) 

aponta que para Eagleton (2005) a cultura é mais produto da política do que a 

política a serva obediente da cultura. 

Yúdice, contudo, enxerga na arte e na cultura um potencial 
para estimular o crescimento econômico e melhorar as 
condições sociais de determinadas comunidades. É a 
economia cultural valendo-se da cultura como recurso para 
outros fins. (ZACCHI, 2006, p. 140) 

 
 
Dentro desse contexto a arte e a cultura cobrem espaços que deveriam 

ser preenchidos pelo Estado, que, impulsionado pelo neoliberalismo, transferiu 

para a sociedade civil suas responsabilidades. Dessa forma, a cultura (assim 

como a educação, a religião, o esporte e o lazer) assume papel de poder 

público, com funções pedagógicas e disciplinares. (ZACCHI, 2006) 

Zacchi (2006) afirma que em outro momento, Yúdice define cultura 

tanto como recurso para a exploração capitalista quanto como fonte de 

resistência a esse mesmo sistema econômico. 

Os moradores das favelas são marcados por um processo simultâneo de 

inserção no lugar e na cidade, sendo produtos e produtores dessas realidades 

sociais. Dessa forma, reproduzem as representações hegemônicas no mundo 

social, formuladas pela classe dominante. (SILVA, 2009) Porém, Silva (2009) 
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ressalta que esses moradores também refutam tais representações 

hegemônicas a partir de experiências concretas em sua vivência cotidiana.  

Nenhum modo de pensar se torna dominante sem o apoio de um 

aparato conceitual que provoque nossas sensações, instintos, valores e 

desejos. Quando logra êxito, esse aparato conceitual se coaduna ao senso 

comum de tal forma que é tido como certo e livre de questionamento. 

(HARVEY, 2008) 

De acordo com Harvey (2008), o senso comum é construído a partir de 

práticas de socialização cultural, que geralmente tem profundas raízes em 

tradições regionais ou nacionais. O senso comum pode ser enganoso 

camuflando problemas reais sob preconceitos culturais. 

Gramsci concluiu, portanto, que as questões políticas, quando 
“disfarçadas como culturais”, se tornam “insolúveis”. Buscando 
compreender a construção do consentimento político, temos de 
aprender a extrair significados políticos de seu impenetrável 
revestimento cultural. (HARVEY, 2008, p. 49) 

 

 

Silva (2009) discorre que Henry Lefebvre oferece proposições 

inovadoras para trabalhar o conceito de representação e sua contribuição para 

a produção das práticas e relações sociais. Segundo a autora, Lefebvre explica 

que não é possível viver sem as representações e nem sem a crítica a elas. A 

crítica ao espaço das representações e às representações do espaço se revela 

necessária, pois o processo de alienação social também se realiza através de 

signos, imagens e pelas representações redutoras que ocultam as contradições 

sociais.  

A cultura é também uma práxis, é um modo de repartir os recursos da 

sociedade e de orientar a produção. É uma maneira de produzir, é uma fonte 

de ações e de atividades ideologicamente motivadas. A cultura é ativa e 

especifica, ligada a um modo de vida. (LEFEBVRE, 1991) 

De acordo com Ferreira (2011) nessa conjuntura as imagens se tornam 

uma mercadoria. Ou seja, a aquisição de uma imagem através de um sistema 

de signos (como roupas e carros da moda) se coloca como um elemento 

importante na autoapresentação nos mercados de trabalho, influenciando na 
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busca por identidade individual, autorrealização e significado da vida. Tem-se 

no consumo uma fábrica de identidades. 

Outra transformação importante ocorreu com a passagem do 
consumo de bens e serviços pessoais, comerciais, 
educacionais e de saúde, como também de diversão, de 
espetáculos, eventos e distrações. A publicidade e as imagens 
da mídia passaram a ter um papel muito mais integrador nas 
práticas culturais, tendo assumido agora importância maior na 
dinâmica de crescimento do capitalismo. Além disso, a 
publicidade já não parte da ideia de informar ou promover no 
sentido comum, pois se volta cada vez mais para a 
manipulação dos desejos e gostos, mediante imagens que 
podem ou não ter relação direta com o produto a ser vendido. 
Estamos falando de controle. (FERREIRA, 2011, p. 64) 

 
 
O urbano transcende a cidade. A partir disso, compreende-se que o 

espaço urbano envolve o material e o imaterial, o objetivo e o subjetivo, 

ideologias e representações. Dessa forma, as cidades apresentam 

contradições na organização espacial que carregam significados produzidos 

pelas ideologias e representações, através das atividades políticas, 

econômicas e culturais que influenciam na formação da sociedade. 

(FERREIRA, 2011) 

Segundo Farage (2012) a cultura como forma de organização e 

disciplina dos sujeitos, contribui em um determinado grau para o processo de 

apassivamento dos segmentos subalternizados da classe trabalhadora que 

reside na favela. Ainda de acordo com Farage (2012, p. 203),  

A prioridade de investimentos públicos e privados em espaços 
culturais da cidade é revelador de duas dimensões essenciais 
do processo de segregação sócio- espacial, que atingem as 
diferentes dimensões da vida social. A saber: 1) A cultura, 
assim como as demais dimensões da vida na sociedade 
capitalista, é mercantilizada. Os maiores investimentos 
econômicos são direcionados para espaços mercantilizados, 
ou seja, espaços em que será possível “vender a cultura”, ou 
algumas de suas expressões, como mercadoria; 2) A dimensão 
cultural para os espaços populares é sobreposta pela 
dimensão social. Neste sentido, nas iniciativas culturais para 
esses territórios prevalecem o caráter educativo e social sobre 
o acesso a expressões culturais stricto sensu.  

 

 

O desenvolvimento e tradições culturais são absorvidos pelos cálculos 

da economia política, na tentativa de acumulação de rendas de monopólio. Isso 
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propõe um questionamento: quanto o atual interesse em inovação da cultura 

local e investimentos nas tradições locais estão na verdade ligados ao desejo 

de apropriação dessas rendas? (HARVEY, 2014) 

Depois do lançamento do filme Cidade de Deus, que 
representa a violência e as guerras ao tráfico de drogas nas 
favelas do Rio de Janeiro em detalhes gráficos monstruosos (e, 
diriam alguns, enganadores), uma indústria de turismo 
empreendedora começou a vender excursões em favelas em 
alguns dos mais perigosos bairros (você poderia escolher o 
nível de risco preferido). (HARVEY, 2014, p. 187) 

 
 

A singularidade, autenticidade, particularidade e especificidade são 

características que elevam a capacidade de captar rendas de monopólio, então 

o terreno das práticas culturais e o das características ambientais especiais são 

ideais para tal processo. (HARVEY, 2014) O capital tem meios de extrair 

excedentes de diferenças locais, de diferenças culturais locais e de significados 

estéticos, como no que Harvey (2014) chama de “turismo da pobreza”, onde 

são oferecidas incursões às favelas do Rio de Janeiro. 

Mas a cultura popular, como é produzida nas relações comuns 
da vida cotidiana, também é de importância crucial. É onde se 
encontra um dos espaços fundamentais da esperança de 
construção de um tipo alternativo de globalização e uma 
vibrante política antimercantilização: uma política em que as 
forças progressivas da produção e transformação cultural 
podem buscar apropriar-se das forças do capital e suprimi-las, 
e não o contrário. (HARVEY, 2014, p. 206 e 207) 

 

 

O Vidigal, por ser uma favela localizada na área “nobre” da cidade e com 

uma vista privilegiada, se coloca como um ponto turístico. A procura por 

turismo no local atualmente se deve em grande parte a uma trilha que fica no 

alto do morro com acesso aos Dois Irmãos128. Sobre isso Silva (2016, p. 198) 

disserta, 

O potencial turístico do Vidigal está muito além do “Favela 
Tour”. O circuito de trilhas em morros do Rio de Janeiro vem 
sendo amplamente explorado como marca distintiva da cidade. 
Juntamente com a trilha do Pão de Açúcar e a subida da Pedra 
da Gávea, o Vidigal aparece com destaque nos roteiros de 
trilhas. O único acesso ao pico do Morro Dois Irmãos fica na 

                                                 
128

Morro dos irmãos é uma formação rochosa localizada no Vidigal que proporciona uma visão 
panorâmica da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 
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parte mais alta da favela.  

 

  

O turismo na localidade permite o acesso de diferentes pessoas, com 

diferentes faixas de renda, o que contribui para o circuito interno de serviços. 

Porém nem todos os moradores participam ou têm acesso aos bens e serviços 

disponíveis na favela em sua plenitude.  

Como já assinalado anteriormente, uma parcela dos moradores além 

de não participar dos rendimentos relacionados ao turismo, se veem 

prejudicados pelos preços que são tabelados direcionando-se ao público de 

renda mais elevada. 

Botelho (2013) discorre sobre a valorização cultural intensificada sobre 

aspectos simbólicos do cotidiano das favelas que acompanha o processo de 

“pacificação”. Porém a assimilação ocorre pelo consumo desses aspectos 

culturais como forma, desprovida de conteúdo. 

Nos últimos anos, a produção cultural relacionada à favela 
explodiu. Para além do samba e do funk, a favela tornou-se 
cenário de filmes, romances, novelas e seriados de TV. O 
“Olimpo carioca” – como um enredo de escola de samba 
chamou recentemente a favela – tornou-se um artigo cultural 
que se consome independentemente de seu conteúdo social. 
(BOTELHO, 2013, p. 210) 

 

 

Brito (2013) destaca a importância do tal “potencial econômico turístico” 

das favelas nesse cenário. 

Na apresentação de um projeto piloto de “inserção 
econômico-social [das comunidades pacificadas] por meio da 
atividade turística”, o ex- ministro do Turismo Luiz Barretto 
proclamou: “As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) 
estão mudando o Rio, e o turismo está acompanhando essa 
revolução, abrindo oportunidades de geração de emprego e 
renda para a população”. (BRITO, 2013, p. 102) 

 

 

Tal posicionamento revela o papel da UPP como suporte para um 

processo de instrumentalização da pobreza e cultura que impulsiona a 

valorização imobiliária e fundiária. Dessa forma, contribuindo para especulação 
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imobiliária tanto dos imóveis localizados nas favelas, como também dos que 

estão no entorno. (BRITO, 2013) Dentro do eixo turismo e cultura, o Vidigal 

apresenta em seu cotidiano formas simbólicas e materiais de diferenciação 

social como também de apropriação cultural desse espaço através de eventos 

realizados dentro da favela.  

Os moradores relatam que tais eventos são voltados para os jovens de 

classe média e alta, pois com a tabela de preços proposta para “a entrada” e 

consumo fica inviável a participação dos moradores nesses espaços (bares e 

casas de show). Além dessa diferenciação imposta através dos preços, Silva 

(2016) destaca o papel da UPP nesse processo. 

As opções de lazer para os moradores são progressivamente 
substituídas por eventos voltados para os “de fora”. A 
instalação da UPP interferiu diretamente nessa dinâmica de 
pulverização da cultura local através da resolução 013, 
aprovada em 2007, que em teoria limita os eventos culturais 
em favelas “pacificadas”, e na prática proíbe as mais genuínas 
manifestações culturais da favela: os bailes funks, forrós e 
pagodes. Eventos voltados para os moradores da favela são 
cada vez mais infrequentes e quando realizados precisam 
enfrentar os impedimentos colocados pela UPP. São exigidas 
várias documentações e além da burocracia o comando da 

UPP estabelece horários de encerramento. (SILVA, 2016, p. 
203) 

 

 

Durante entrevista, ao ser questionada sobre os locais não frequentados 

no Vidigal, uma moradora relatou que não frequentava determinados espaços 

por conta dos altos preços.  

Moradora 1: Eu não pago 80 reais numa entrada, 80 reais não 

dou, nunca. 

 

Desta forma, observa-se como o espaço é organizado e pensado 

prioritariamente para a população de renda mais alta em detrimento dos 

trabalhadores que residem nesse local. A segregação se realiza inclusive 

dentro do próprio espaço da favela. A apropriação dessa cultura é para além 

dos limites do Vidigal, Silva (2016) aponta que, 

Assim como o samba foi perseguido no início do século XX, 
hoje ocorre com a mais contemporânea manifestação cultural 
da juventude carioca, o funk. Afinal o funk é a mais autêntica 
manifestação da cultura dos jovens, negros e pobres, mas não 
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fica restrito às favelas e periferias. Seu alcance e aceitação 
transitam por diferentes espaços da cidade. Tanto que apesar 
do baile funk estar proibido nas favelas com UPP nas boates 
“luxuosas” do Vidigal, e do Rio de Janeiro em geral, o funk é 

um dos ritmos mais tocado. (SILVA, 2016, p. 204) 
 

 

Costa e Rocha (2012) apontam outro ponto relacionado ao consumo da 

cultura. A partir dos anos 1990 surgem movimentos culturais nas favelas 

cariocas, muitos ligados a ONG que tornaram-se locais que proporcionam ao 

jovens um sentimento de pertencimento. Porém, é preciso que o jovem se 

aproprie do discurso de inovação, pois é a inovação que traz financiamentos 

para os projetos. “Inovação” e “inclusão social” são palavras que associadas a 

determinadas empresas, garantem a elas maior confiabilidade e 

consequentemente maior retorno financeiro.  

As propostas de desenvolver e promover atividades com as 
“comunidades carentes” em prol da cidadania e do 
desenvolvimento humano para a melhoria da qualidade de vida 
estão atreladas ao quanto esse desenvolvimento irá se 
transformar em lucro direto ou indireto (credibilidade, retorno de 
imagem) para quem pa(i)trocina. (COSTA; ROCHA, 2012, p. 
230) 

 

 

Costa e Menezes (2009) discorrem que as múltiplas possibilidades de 

expressão artístico cultural que viabilizam a inserção de elementos das 

realidades vivenciadas pela população que ocupa os espaços populares da 

cidade, tornam-se vocalizadoras das demandas contestatórias desses 

moradores à sociedade.  

O Vidigal sempre foi uma favela muito envolvida com a cultura de uma 

forma geral. Como já abordado, o teatro sempre esteve muito presente no 

cotidiano do Vidigal. A favela já serviu de cenário para diversos filmes e 

novelas, como também fornece atores, diretores para a produção de 

espetáculos e entretenimentos. Cabe ressaltar que recentemente (2017) o 

Vidigal sediou a Festa Literária das Periferias (FLUP)129, onde foi possível 

estabelecer importantes diálogos sobre a cultura e arte produzidas nas favelas 

                                                 
129

Festival que reúne artistas e escritores do mundo inteiro para debater, experimentar, produzir 
e ampliar o poder da leitura. 
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e como elas se tornam instrumentos de contestação e formulação de ideias 

contra-hegemônicas.  

Dentro desse contexto, destaca-se o impacto que os atores do Vidigal, 

que participam ativamente das novelas e filmes brasileiros, causam nesse 

espaço. Desde a década de 1990 é possível visualizar na televisão, 

particularmente nas novelas das grandes emissoras, rostos conhecidos da 

favela do Vidigal. São os atores, que ganharam visibilidade na mídia e que são 

referencias para os jovens dessa favela. O reconhecimento desse espaço 

como local de produção de cultura significou também um redirecionamento do 

olhar dos próprios moradores sobre a valorização desse espaço. 

Alguns desses atores, não residem mais no Vidigal, mas mantém um 

vinculo afetivo com o local. Realizam trabalhos sociais e alguns atores no início 

da carreira faziam questão de versar sobre o lugar de onde vinham e mostrar o 

que era possível se produzir nesse espaço, mostrando que a favela vai muito 

além da violência propagada pela mídia. 

Apesar da fama, no dia a dia da favela esses atores já amplamente 

reconhecidos, ainda são vistos como os meninos “crias” do Vidigal. É inegável 

que esse tipo de referencia amplia as possibilidades para essa juventude que 

reside no Vidigal, porém esse mercado ainda é bastante seletivo e concorrido. 

Para além disso, como já foi destacado, ainda existe o estigma sobre os papéis 

voltados para “os meninos do morro”, onde geralmente são chamados para 

papeis de traficantes, favelados ou empregados(domésticos, serviçais) 

refletindo a leitura feita pelos diretores que a vivencia desses atores nascidos e 

criados na favela os qualificariam para tal papel. 

A aproximação com moradores envolvidos com a arte e cultura (desde a 

década de 1970) possibilitou ao Vidigal essa veia artística muito aflorada, 

sendo uma de suas mais importantes características como também motivo de 

orgulho para seus moradores. Ao avaliar o atual contexto do Vidigal uma 

moradora discorre, 

Moradora 4: Vidigal hoje é uma mistura de povos, porque você 

tá num bar tá ouvindo francês, se tá no mercado tá escutando 
inglês, um alemão, colombiano, nordestino, paulista, sulista, o 
Vidigal virou esse caldeirão de culturas de pessoas que por um 
lado acho que é maravilhoso, mas por outro quando você não 
faz preservação de memória é ruim. (...) Eu acho que o Vidigal, 
assim, ele mudou bastante a nossa cultura, eu acho que os 
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moradores de hoje, muitos a gente não conhece, porque a 
população do Vidigal mudou, por uma coisa é positiva mas por 
outra é negativa. Porque eu acho que ela tá perdendo a 
memória, então isso é muito ruim porque a nova galera que 
chega também não se esforça pra conhecer o que estava 
acontecendo antigamente, do costume do „vidigalense‟, e já 
chega querendo imprimir o seu costume, e o local vai perdendo 
a sua identidade, eu acho que a gente está nesse processo. 

 

 

Tal processo elencado pela entrevistada remete ao que foi abordado no 

capítulo anterior relacionado aos processos de despossessão, onde aniquila-se 

material e simbolicamente os modos de vida. Percebe-se então dois 

movimentos, o de apropriação da cultura de determinado local no intuito do 

lucro como também eliminação dessa cultura, apagando assim, a história do 

lugar. 

  Outro ponto levantado durante a entrevista foi em relação a 

representatividade desse local na mídia. Uma das entrevistadas analisou que 

apesar desse polo cultural estabelecido no Vidigal, ainda sobressaem na mídia 

matérias vinculadas a violência nesse espaço. 

 
Moradora 4: Tudo bem, a gente tem muita matéria que sai 

falando bem do Vidigal, falando sobre as coisas de cultura que 
acontece no Vidigal, mas quando você vai fazer o balanço total 
né, de quantas matérias positivas e negativas, a negativa ainda 
é maior. Porque a mídia sensacionalista acha que isso vende 
muito mais, falar de tiroteio na comunidade que morreu não sei 
quem, ou que de repente o jovem que fez parte de um grupo 
de teatro foi pra esse lado e parece que quer também, 
desqualificar o trabalho da instituição, sabe. Todo esse 
preconceito que existe a respeito das pessoas que vivem numa 
comunidade. Dai, vai dizer que a população da comunidade 
89% se declara negra, se mistura preconceito racial que é o 
primeiro, se mistura com preconceito social, de classe, de 
renda, e onde ainda que você é pobre e ainda mora num lugar 
violento, então a probabilidade de você se tornar 
bandido/traficante na cabeça de quem não mora dentro de uma 
comunidade é de 90%. E isso tudo influenciado pela mídia, por 
conta dessas matérias. E quem promove isso não para pra 
pensar que na realidade, quem vive naquela realidade 
representa 10% de uma comunidade, e com essas matérias 
todas, está afetando 90%, os 10% estão nem aí. 

 
 

Apesar dos esforços de mobilização entre os moradores que constroem a 

favela no cotidiano para ampliação e aceitação de sua cultura, apesar da 
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aproximação entre visitantes de classe média, estrangeiros e moradores, esse 

local ainda é visto como violento, carregando o estigma direcionado às favelas 

desde sua constituição. É essa visão que fortalece propostas de políticas 

públicas ineficientes, trazendo a segurança pública como política central 

voltada para esses lugares.   

 

 

3.2.2. Aparelhos do Estado e a influência no cotidiano do Vidigal 

Conforme já apontado, o Estado é compreendido como instrumento que 

possibilita a acumulação capitalista em detrimento das necessidades da classe 

trabalhadora. No Estado neoliberal tem-se a redução com os gastos sociais, 

encolhimento dos investimentos em políticas públicas, que se traduz no 

desgaste da vida dos trabalhadores. Esse contexto se acirra ao ser relacionado 

ao cotidiano da favela. 

O Vidigal conta com a distribuição de equipamentos públicos no seu 

território, dentre eles: uma Unidade de Polícia Pacificadora (já explorada no 

capítulo anterior), um Posto de Saúde da Família (PSF- Rodolpho Perissé), 

duas escolas públicas (Escola Municipal Djalma Maranhão e Escola Municipal 

Almirante Tamandaré), duas creches e contava até o ano de 2016 com um polo 

do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS – Rinaldo de Lamare).  

Ao pensar sobre a política de saúde pública, Mattoso (2009) relembra 

que no Brasil o direito a saúde foi assegurado a partir do movimento de 

diferentes setores da sociedade que acarretou no Movimento de Reforma 

Sanitária nos anos 1980. Através desse processo foi possível que a saúde 

fosse legitimada como direito de todos e dever do Estado na Constituição 

Federal de 1988, dessa forma viabilizando a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

As expressões da questão social em áreas segregadas se caracterizam 

pelo aprofundamento da pobreza, precárias condições de saúde, presença de 

formas variadas de violência, desemprego, baixa escolarização, etc. A questão 

social é determinante no processo saúde- doença da população. Dentro desse 

contexto, as famílias não apresentam condições de proporcionar o cuidado 
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devido aos seus membros e por isso necessitam de atenção diferenciada do 

Estado. 

Mattoso (2009, p. 250) discorre que, 

A redefinição das diretrizes das políticas e das ações das 
equipes profissionais nas áreas de intervenção pode fomentar 
estratégias específicas da ação pública, implicando um 
incidência no território de impactos reais em sua organização 
espacial e ampliação de acesso aos bens socialmente 
produzidos. 

 

Os aspectos relacionados ao saneamento básico como os serviços de 

manutenção da rede de esgoto, agua e coleta de lixo são pontos importantes 

quando se pensa a realidade das favelas e a relação com a saúde da 

população. Observou-se que durante a história da conformação das favelas 

essas foram questões que ficaram a cargo dos próprios moradores, inclusive 

programas que tinham o intuito de “urbanizar” tais espaços (Favela- Bairro) não 

lograram êxito no que tange a melhorias significativas nesses aspectos em 

determinadas favelas. De acordo com a moradora 4, 

Moradora 4: A parte do saneamento está muito crítico, e está 

porque na época do favela-bairro foi construído pra 12000 
pessoas, que era o senso do IBGE, hoje o Vidigal com o 
processo de gentrificação que teve tem 30000, que o senso do 
IBGE não conta porque não consegue subir, bater nas portas, 
porque tem medo da violência, e faz esse cálculo por baixo. E 
tem esgoto estourando o tempo todo, tem sistema de esgoto 
pronto, a prefeitura na época do favela-bairro fez, mas fez um 
número de casas, as casas triplicaram, então não da conta e é 
horrível, porque ai chove e tem que ficar pulando poça d‟água, 
imagina subir escada com água na canela, e a força da água 
descendo. Então precisa sim fazer um trabalho de esgoto, algo 
fluvial realmente pra dar conta disso tudo, e a população 
crescendo, isso é um desespero, o lixo, a quantidade de lixo 
que tá crescendo, já não tem gari comunitário, já não tem uma 
instituição do governo, alguém que venha fazer um trabalho de 
conscientização do lixo, porque eu sei que as vezes a culpa é 
nossa, mas que deveria ter um trabalho de coleta e de 
educação pra isso. A gente é responsável pelo descarte sim, 
mas também a pessoa tem que entender que tem o 
ECOPONTO que isso pode reverter na conta de luz, isso as 
pessoas não conhecem, não sabem, não economizam o 
dinheiro que jogam fora, poderiam tá economizando. 
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O Vidigal, por ter um terreno íngreme e não ter um sistema de esgoto 

que contemple a população da favela ainda apresenta, em alguns pontos, 

valões a céu aberto e esgoto que é despejado pelos becos, escadarias e 

rampas. Muitas vezes convivem nesses locais ratos e insetos transmissores de 

doenças, deixando a população vulnerável a doenças. Outro ponto é nos dias 

de chuva, pois a localidade se transforma numa verdadeira “cachoeira” 

dificultando e por vezes impedindo a população de acessar suas casas. O lixo 

também é um aspecto que ainda necessita de atenção no que tange a coleta, 

pois ainda há locais no Vidigal onde o lixo é colocado em calçadas e becos. 

Sem um local apropriado de coleta, o que ocorre é o amontoamento desse lixo, 

causando mau cheiro e tornando-se um polo para propagação de doenças.  

Diante de tais elementos, verifica-se uma necessidade de articulação 

entre as propostas de intervenção da política de saúde junto a esses territórios, 

levando em consideração as especificidades de cada localidade. 

Nogueira e Silva (2009) ao comentarem sobre o novo desenho das 

políticas públicas destacam a questão do uso do termo território numa 

perspectiva reducionista causando uma retração de direitos. Dentro dessa 

perspectiva tem-se a descentralização que pode distanciar ainda mais 

territórios ricos dos territórios pobres. Outro ponto a ser destacado é o retorno 

de medidas centralizadoras, como também a capacidade de gestores locais em 

conduzirem ações politicas planejadas e avaliadas. 

De acordo com Nogueira e Silva (2009), ao relacionar saúde e 

globalização três pontos devem ser levados em conta. O primeiro refere-se ao 

diferencial de ordenamento econômico entre os países; o segundo está no 

agravamento da situação social como consequência da reorientação 

econômica e da valorização do capital financeiro, ocasionando altas taxas de 

desemprego incidindo diretamente na situação sanitária da população. E por 

ultimo, o desenvolvimento de normas e instituições globais que favorecem e 

garantem a transferência de capital. Nogueira e Silva (2009) afirmam que os 

pontos supramencionados interferem diretamente e de forma negativa nas 

determinações sociais da saúde. Estabelecendo assim o nexo entre saúde e 

desigualdades territoriais. 
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Durante entrevista, abordou-se a questão da saúde pública da cidade e 

a implementação dessa política no Vidigal. Em sua maioria, as entrevistas 

relataram um atendimento precário que necessita de melhorias. 

Moradora 2: Funciona, mas de forma precária. Poucos 
investimentos. 

Moradora 4: A gente tem um posto de saúde que tem 3 
médicos, e é dividido por equipes, e uma dessas equipes 
atende mais de 50% dessa população, ou seja não atende. 
Temos problema de saúde que a gente não consegue acessar 
as outras unidades de saúde, porque teoricamente temos um 
médico de família que não funciona, porque a gente tentou 
acionar a administração do posto de saúde, e eles alegam que 
não conseguem manter o profissional, por conta do lugar onde 
o posto tá localizado os médicos tem medo por conta da 
violência. 

 

Os parcos investimentos na área da saúde se expressam no cotidiano 

do Vidigal. A redução da equipe de atendimento, a falta de remédios, os 

vínculos fragilizados aos quais os profissionais são submetidos se traduzem no 

tipo de atendimento que é ofertado. A questão da violência é outro fator 

impeditivo dos atendimentos, o espaço onde o posto está localizado, nos 

últimos meses tem sido local de confrontos na atual disputa entre facções, o 

que ocasiona a imobilização da equipe e por vezes o encerramento das 

atividades do equipamento.  

Com relação à política de assistência social, o Vidigal contava com um 

polo do CRAS Rinaldo De Lamare, localizado na Rocinha, porém atualmente 

esse polo não existe mais (desde 2016). Dessa forma, os moradores que 

necessitam de atendimento devem se dirigir ao CRAS da Rocinha. 

A política de assistência social também tem no Constituição de 1988 um 

marco legal, sinalizando a ultrapassagem da assistência pensada a partir da 

lógica de caridade para ser entendida como direito130. 

                                                 
130

A Carta Constitucional, no título VIII, que trata da ordem social, estabelece pela primeira vez 
no Brasil, um modelo de seguridade social ancorado no tripé saúde, assistência social e 
previdência. A assistência social é concebida, assim como a saúde, como política não 
contributiva e universal.  
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 O conceito de território também está presente na política de assistência 

social, a Politica Nacional de Assistência Social utiliza tal termo para 

compreender a relação entre a alta densidade populacional do país e o alto 

grau de heterogeneidade e desigualdade. Para pensar política pública a partir 

do território é necessário o exercício de compreender a história, o cotidiano e o 

universo cultural das pessoas que vivem e constroem este território.  

(SANTOS, 2009)   

 Santos (2009) aponta que no ano de 2004 é implementado o Sistema 

Único de Saúde (SUAS) e nesse mesmo ano sob a gestão da Secretaria 

Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro (SMAS/ RJ), mudanças 

significativas são postas em curso, alterando a organização do processo de 

trabalho no âmbito da assistência social. 

No cenário de mudanças e transformações caracterizadas 
nessa gestão soma-se a retirada das favelas de diversos 
equipamentos públicos da assistência social, sob a alegação 
de facilitar o acesso da população aos serviços, em função dos 
muros invisíveis do tráfico de drogas. O que trouxe, por um 
lado, usuários que antes não acessavam os serviços, mas, por 
outro, a ineficiência do Estado em garantir uma política de 
segurança pública de qualidade nos espaços populares. 
Fortaleceu-se a lógica que desconsidera as favelas como parte 
da cidade, como um dos espaços possíveis de habitação de 
parcelas da classe trabalhadora, reforçando-a como lugar das 
“classes perigosas”, como se a maioria dos trabalhadores 
fossem potencialmente criminosa. (SANTOS, 2009 , p. 277) 

 

De acordo com Santos (2016) o Governo de Eduardo Paes (DEM) deu 

continuidade a essa política do governo Cesar Maia (DEM), onde vários 

equipamentos públicos da saúde passaram pela mesma investida ao serem 

gerenciados pelas Organizações Sociais (O.S.), sobretudo aqueles sob gestão 

da O.S. “Viva Comunidade”. (SANTOS, 2016, p. 8) 

O documento “Orientações Técnicas para o CRAS131” (2006) apresenta 

o Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) como o programa principal 

para todas as ações socioassistenciais. Porém o Programa Bolsa Família é 

                                                 
131

Documento publicado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 
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considerado o principal elemento gerador das ações no CRAS, voltando-se a 

uma lógica de contenção e fiscalização. (SANTOS, 2009) 

Para Santos (2009) esse cenário ainda conta com uma tendência teórica 

aplicada nos próprios fundamentos da política Social que individualiza o trato 

das expressões da questão social, atribuindo a responsabilidade pelas 

dificuldades enfrentadas aos próprios indivíduos. 

Ademais, os desafios ora colocados trazem a emersão dos 
programas focados no empreendedorismo, no desenvolvimento 
de habilidades e competências com fins de empregabilidade, 
reforçando a ideia de que não existe o desemprego, mas sim 
pessoas sem as competências e habilidades necessárias que 
garantam a sua reprodução social, o que expressa a 
reorientação da perspectiva de proteção social proposta pelo 
Banco Mundial. (SANTOS, 2009, p. 279) 

 

No que tange a educação pública, o Vidigal conta com duas escolas 

públicas, que segundo os moradores conseguem abarcar a demanda dos 

alunos, porém com relação às creches, apesar de existirem duas na localidade, 

a procura ainda é muito maior do que os números de vagas. 

Farage (2012) discorre que é sob a orientação do Estado que a 

educação no Brasil atravessa diferentes fases. Desde propostas voltadas para 

a diminuição do analfabetismo e aumento da escolarização da força de 

trabalho até a motivação por maior qualificação profissional dos trabalhadores, 

visando atender as demandas do mercado. Dentro desse cenário tem-se o 

desenvolvimento da escola pública, que vai se constituído a partir dos 

interesses da acumulação capitalista, de acordo com as necessidades do 

mercado, na formação de força de trabalho como também na conformação 

ideológica de subordinação. 

Farage (2012) explica que os sintomas de um país desigual também se 

expressam nas escolas dos espaços populares. Cunha e Viana (2012) 

apontam o espaço urbano das periferias também como espaço educativo que 

possibilita a construção critica por parte dos alunos e não se configure no 

imaginário social somente como local da violência. 
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Materializa-se nos espaços populares lacunas e cisões entre 
os diferentes territórios da cidade, o que se evidencia nas 
distintas possibilidades e oportunidades ofertadas aos 
moradores das favelas, assim como na precárias inserção do 
poder público na garantia de direitos nesses territórios. 
(FARAGE, 2012, p. 176) 

 

Tal contexto se expressa na fala de uma entrevistada ao analisar o papel da 

escola no cotidiano do Vidigal. 

Moradora 4: Eu acho que o Vidigal precisa de uma escola 
eficiente e técnica, com ensinamento técnico pra galera poder 
sair e realmente ter uma profissão, não como as vezes você 
escuta “ah você vai ser o que bombeiro, pedreiro, manicure?”, 
não que essas profissões sejam menores, não, mas se é pra 
ter algo ligado a beleza, que seja uma escola mesmo que seja 
técnico na área de estética, se é pra ser pedreiro, porque não 
uma escola que seja voltado pra área de engenharia?! Escolas 
técnicas de verdade onde as pessoas possam sair da escola e 
já ter uma profissão, ter escolha e quem quer fazer um ensino 
médio, um ensino comum porque não sabe o que seguir, 
também tenha opção, e em todos os horários, não só horário 
noturno, o ruim do ensino médio é que só tem no horário 
noturno. 

 

A visão da favela como lócus da violência está presentes no cotidiano 

das escolas localizadas na favela. Existe uma resistência maior dos 

professores em serem alocados para dar aula nesses espaços, como também 

é comum discursos destes profissionais sobre os alunos que por terem contato 

com o tráfico (seja por amigos, familiares, etc) sejam “futuros” bandidos ou os 

tratem de maneira diferenciada. 

A criminalidade é um fenômeno real no cenário das favelas. O medo 

gerado através da propagação na mídia de notícias parcial ou inteiramente 

falsas visam atender a interesses políticos e/ou econômico, de indivíduos ou 

grupos específicos. Esse contexto é elucidado ao compreender que faz parte 

de um processo ideológico onde uma parte do fenômeno é entendido como 

sendo o fenômeno por inteiro. (SANTOS, 2012)  

A violência é entendida como parte constitutiva do 
agravamento das expressões da questão social que se adensa 
e desorganiza a vida cotidiana. Devido a ela justifica-se, por 
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exemplo, a diminuição da carga horária das escolas públicas 
das favelas, a ausência de recreio, e as constantes 
interrupções de dias letivos devido aos conflitos armados. A 
falta de identidade dos professores com essas escolas é uma 
decorrência direta desse cenário. (SANTOS, 2016, p. 9) 

 

Segundo Cunha e Viana (2012) no Estado do Rio de Janeiro existem 

várias iniciativas na área da educação que se propõem a trabalhar a relação 

educação e cidade, entendendo a influencia que o contexto territorial tem nas 

dinâmicas sociais e politicas como também na subjetividade dos alunos. A 

Educação informal132 para Cunha e Viana (2012) influencia na a construção do 

caráter humano, sendo relevante para a formação do individuo como cidadão. 

Porém é necessário mudanças para além da educação, 

Em suma, é de responsabilidade do Estado a construção de um projeto 

de cidade que contemple a integração plena de suas funções, e não somente o 

planejamento de ações intersetoriais que acabam por se tornar pontuais e 

imitadas. Projetar a cidade que desejamos é pensar em políticas públicas 

unificadas em direção a um Estado de direitos para todos, respeitando as 

necessidades especificas de casa camada social, diminuindo as desigualdades 

que atrapalham o desenvolvimento humano e a construção de novas 

subjetividades. A educação não é o único caminho para construir uma nova 

sociedade, como tantos acreditam e sobrecarregam a função da escola e do 

professor. Pensar uma nova cidade é pensar a reconstrução da sociedade em 

todos os aspectos intrinsicamente ligados à construção de uma cidadania 

plena. (CUNHA; VIANA, 2012) 

 Gramsci (2001 apud FARAGE, 2012) discorre que a escola apesar de 

ser local privilegiado de construção da hegemonia, as relações pedagógicas 

não se limitam a esse espaço. 

                                                 
132

É a representação de uma multiplicidade de experiência de aprendizado não intencionais 
que se dão na cidade, como aquelas que são resultados das relações de sociabilidade, na 
família e com os grupos pares. Também se constrói a partir de um processo formativo 
individualizado, que não necessariamente envolve uma relação metodologicamente 
pedagógica, a grupos e instituições, como associações de moradores, grupos religiosos, de 
participação política, ONG, entre outros.(CUNHA; VIANA, 2012 , p. 46) 
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Farage (2012) em sua tese ao discorrer sobre o papel da família na 

educação dos jovens debate a concepção apresentada pelos professores, 

onde segundo eles, a família teria o papel de educar e a escola de ensinar. 

Porem a autora, apoiada em Gramsci (2001) informa que para ele „instrução‟ e 

momento „informativo‟, seriam elementar e preparatório já „educação‟ e 

momento „formativo‟ seria o coroamento do processo educativo. Dessa forma, 

ressalta-se que educação não é apenas instrução e deve-se considerar as 

diversas dimensões da vida em sociedade. 

Uma das entrevistadas, que também é professora em uma das escolas 

públicas do Vidigal elucida bem essa ideia sobre o papel da família na 

educação dos filhos. Segundo ela uma das dificuldades no cotidiano do seu 

trabalho é a falta de envolvimento dos pais dos alunos com a escola. Quando 

indagada sobre seu desejo para o futuro, verbalizou, 

Moradora 2: Fazer os alunos e pais enxergarem a importância 
da educação para a vida dos seus filhos e valorizarem o 
espaço que têm. 

 

Fazendo um panorama dentro desse tema, temos também as famílias 

pobres que almejam para o filhos a permanência na escola visando alcançar o 

ensino superior. Esse desejo está ligado a concepção, presente no senso 

comum, de que essa formação possibilitaria ascender a um novo status social, 

mas funciona também como uma importante estratégia de acesso ao mundo 

profissional, possibilitando empregos bem remunerados e bem posicionadas na 

sociedade. (CONCEIÇÃO; CUNHA, 2012) 

Para Frengella e Silva (2012) as leituras sobre o tema currículo 

convocam os educadores a reflexões mais complexas. Tendo em vista a atual 

crise a qual tal tema vem passando. Segundo Frengella e Silva (2012) essa 

crise seria motivada pela busca de uma identidade deslocada da docilidade dos 

corpos e da disciplinariedade. 

Pensar currículo e diferença é imaginar a possibilidade de 
negociação entre os sujeitos, em que não é possível fixar 
identidades, pensá-las estáticas, sabendo que o conhecimento 
se produz na medida em que essas identidades trazem ao 
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universo escolar suas histórias e produzem novas. Talvez seja 
a ideia de tornar a escola mais democrática, um espaço de 
cruzamento entre as culturas e, a partir disso, também sua 
produção. (FRENGELLA; SILVA, 2012, p. 325)  

 

 As autoras Frengella e Silva (2012), ainda chamam a atenção para os 

temas como diferença e cultura, como sendo fundamentais para a discussão 

em torno do conhecimento nas políticas curriculares, desafiando a pensar nas 

relações „hibridizam‟ na escola. Outra questão é a identidade, por conta da 

tentativa de homogeneizar a cultura e o conhecimento. Porém, as autoras 

reconhecem que o conhecimento da escola ainda cumpre papel de 

enquadramento, onde se propõe disciplinar o sujeito. Frengella e Silva (2012), 

acreditam que os conteúdos escolares desenvolvidos no cotidiano devam estar 

a serviço da aprendizagem, sendo deslocados de acordo com a necessidade 

de atender as curiosidades dos alunos, de forma que os provoque a operar os 

conhecimentos de forma livre e consciente. 

É nesse sentido que imaginamos a escola democrática, que, 
ao pensar na produção do currículo com base nas diferenças e 
nas culturas, inaugura espaços problematizadores, onde o 
conhecimento tem a possibilidade de ser produzido de 
diferentes formas, dados os diferentes sujeitos. Nessa 
perspectiva, defendemos que os conhecimentos com os quais 
a escola lida possam ser reinterpretados e que sua 
ressignificação permita ao sujeito o diálogo com seu processo, 
que ele seja protagonista das suas produções a partir do que 
trazem para o espaço educativo. (FRENGELLA E SILVA 2012, 
p. 338) 

 

Cabe ressaltar, que o Vidigal para além das duas escolas públicas, 

conta com outra instituição educacional com grande relevância no seu 

cotidiano: o Colégio Stella Maris, localizado no pé do morro e próximo a 

Avenida Niemeyer. Atualmente, o Colégio Stella Maris tem seu quadro de 

alunos em sua maioria composto por moradores do Vidigal, aos quais são 

ofertadas bolsas de estudo. 

O Colégio Stella Maris foi fundado em 1935, pela Congregação Filhas de 

Jesus sendo batizado como Colégio das Filhas de Jesus. No ano de 1942, o 

colégio tem seu nome modificado para Colégio Stella Maris. Em 1973, ocorre 
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uma nova mudança de nome para Instituto Educacional Stella Maris. Em 2000, 

a congregação decidiu transformar o Instituto Educacional Stella Maris em um 

“Centro Popular de Educação e Assistência Social Stella Maris”, voltado 

integralmente para a comunidade do Vidigal. (TEPEDINO, 2007) A escola 

funciona em dois turnos, manhã (das 7:00 às 12:00 horas) e tarde (das 13:00 

às 17:00 horas) e oferece: Educação Infantil e o Ensino Fundamental.  

 O Stella Maris desde a década de 1990 vinha tendo problemas com 

relação à diminuição do número de alunos e a alta inadimplência. Com as 

turmas diminuindo e poucos alunos pagantes, a escola começa a abrir algumas 

vagas para a população do Vidigal. Então, em 2000 foi decidido aceitar 

preferencialmente alunos do Vidigal. Tepedino (2007) destaca que as 

coordenadoras e professoras do Stella Maris relatam que esse momento dentro 

do colégio significou a saída de praticamente todas as famílias de classe média 

e alta do colégio. E a entrada em massa dos novos alunos/as ocorreu em 2001. 

O Colégio Stella Maris, sempre teve forte ligação com o Vidigal. O 

colégio sempre foi local de emprego para alguns moradores dessa favela. O 

colégio também disponibiliza seu espaço para encontros, festas, cursos, 

atividade esportivas, catequese, etc. Dentro desse aspecto cabe ressaltar que 

o colégio ofereceu espaço para reuniões de mobilização contra as remoções. O 

Stella Maris já serviu de abrigo quando a população passou por situação de 

calamidade como desabamentos. 

Segundo Costa e Menezes (2009) ao descrever o cotidiano dos jovens 

pobres residentes em periferias e favelas aponta que eles enfrentam vários 

tipos de obstáculos no seu dia –a- dia, dentre eles a violência policial, a 

discriminação, a dificuldade de acesso a bens e serviços, restrição de sua 

mobilidade na cidade. Essas desigualdades vivenciada pela juventude pobre 

acarretam na entrada no mundo do trabalho precocemente, sem qualificação, 

exigindo maior investimento criativo para garantirem sua subsistência, esse 

cenário revela que em função de tais dificuldades, eles apresentam uma 

relação descontínua com a instituição escola. (COSTA e MENEZES, 2009) 

Ao pensar sobre o Vidigal, outro aspecto relevante com relação ao 

processo educativo está relacionado diretamente com a localidade e ao 

adensamento populacional, a proximidade das casas ocasiona também a 
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“invasão sonora” provocada por vizinhos. Por conta do volume alto dos rádios e 

da televisão, a concentração para a apreensão de conteúdos durante o estudo 

nesse espaço coloca-se como mais um desafio a ser enfrentado por esses 

jovens que muitas vezes por não terem outro local para estudar, precisam se 

adaptar a esse ambiente sob um turbilhão de sons e informações. 

 Essa juventude é vista como o grupo social que expressa a segregação 

e demanda elaboração de políticas públicas. As políticas públicas que 

deveriam colaborar para a mudança desse quadro voltam-se para a 

qualificação desses jovens para o empreendedorismo e mobilização 

comunitária, utilizando-se dessas práticas para responsabilizar o jovem pela 

modificação de sua situação, como também da coletividade. (COSTA e 

MENEZES, 2009)  

Todo o discurso do protagonismo juvenil, nesses termos, 
merece ser repensado e, a função de sua estratégia de 
culpabilização dos jovens pobres e de sua insuficiência para 
promover efetiva transformação social. Afinal, o que é de 
ordem coletiva e de natureza pública é da responsabilidade do 
Estado. (COSTA e MENEZES, 2009, p. 203) 

 

Santos (2009) discorre que com relação ao mercado de trabalho, o 

preconceito se inicia pelo local de moradia do jovem morador de favela. A baixa 

escolaridade é outro elemento que influencia na inclusão no mercado de 

trabalho. Santos (2009) critica que a ausência de uma educação pública de 

qualidade destinada as classes populares é um dos pontos que contribuem 

para que seja ainda muito reduzido o grupo de jovens de favelas que acessam 

a universidade. 

A educação como elemento importante na constituição de 
novos sujeitos, como política pública, como direito legal de todo 
cidadão, nas favelas, acaba se constituindo como mais um 
elemento de negação de direitos e de apassivamento. 
(FARAGE, 2012, p. 191) 

 

Pretende-se nesse ponto, evidenciar a forma que o Estado direciona e 

implementa políticas públicas para esses espaços da cidade. Porém sem cair 
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na armadilha do discurso da ausência133, onde a favela é vista sob uma ótica 

estereotipada e preconceituosa. 

A afirmação desse discurso da ausência, conforme os estudos 
de Silva (2003) em relação aos espaços populares, revela uma 
representação muito comum, de que a favela não seria 
constituinte da cidade. Existe o bairro, local próprio para as 
vivencias legais e formais, e existe a favela como a não-cidade, 
como espaço onde não ocorreria o efetivo exercício da 
cidadania. A partir desse pressuposto, é elaborada uma nova 
série de discursos e práticas que corroboram para que, par 
esses espaços, qualquer tipo de política serve, já que estão à 
parte da cidade. (SANTOS, 2009, p. 286) 

 

Farage (2012) disserta que ao considerar a favela como espaço da 

ausência do Estado, desconsidera-se as intervenções públicas já realizadas 

nesse espaço (como escolas, posto de saúde, a segurança pública, etc.). A 

presença do Estado na favela deve ser reconhecida para que seja ele 

responsabilizado pela a forma que é operacionalizada tais políticas, levando 

em consideração sua a qualidade e eficiência de tais serviços.  

Diante do exposto, percebe-se que apesar das modificações no 

cotidiano do Vidigal, relacionados ao circuito interno de serviços, ao turismo, 

eventos voltados para a classe média, investimentos baseados na especulação 

imobiliária, pouco se investiu nas políticas públicas para a população. 

Moradora 4: Eu vejo que o Vidigal hoje é um lugar onde é um 
lugar eu gosto de morar, mas eu acho q ele hoje está um 
pouco esquecido pelo poder público, porque acha que a gente 
mora na área da Zona Sul, parece que a comunidade não tem 
as mesmas necessidades nas devidas proporções, de um 
bairro da Zona Oeste ou da Zona Norte que tem uma área de 
atenção maior, então hoje o Vidigal é uma população que por 
mais que o senso diga que são de 6900 pessoas, mentira 
porque hoje temos mais de 30000. [....] O Vidigal de um ano e 
meio pra cá ele voltou a ter um índice de violência que não 
tinha, e isso tá virando um problema, porque os serviços que 
teoricamente que chegariam com a UPP não chegaram, a 
gente não tem exatamente uma melhoria de saneamento 
básico, de água, transporte, e só teve nesse tempo todo o 
aumento de aluguel.  

                                                 
133

Nele, a favela é definida, paradoxalmente, pelo que não teria: “favela é aquele lugar que não 
tem acesso a serviços básicos, asfalto, escola, postos de saúde, creches, educação, não tem 
regras, não tem lei”. (SANTOS, 2009, p. 285) 



207 

 

 

 

 

 

Conforme já visto, a política de segurança pública é a que mais recebe 

apoio e investimentos quando se pensa em favelas, dentro dessa conjuntura, 

como carro chefe está a UPP. A partir disso, observa-se que a proposta é 

tornar o local atrativo para investidores e para o turismo, em detrimento das 

necessidades reais dos moradores. 

 

3.2.3. Direito à cidade: Mobilidade e acesso dos moradores do 

Vidigal a outros espaços da cidade 

 

 A favela do Vidigal localiza-se entre bairros nobres da cidade do Rio de 

Janeiro, estando próximo a serviços e de ofertas de trabalho, a proximidade 

favorece a locomoção, entre outros espaços, de seus moradores. Porém tal 

proximidade não significa fácil acesso ao consumo desses espaços, como 

também está posta, de acordo com os moradores, certa dificuldade de 

mobilidade quando se pensa sobre transporte público.  

 Durante entrevista, as moradoras de forma geral relataram que o ponto 

positivo de morar no Vidigal é estarem numa localidade central, facilitando o 

deslocamento. Porém, entre os pontos negativos destacam a violência 

presente no cotidiano, que por vezes imobilizam os moradores em suas casas 

ou impedindo de acessarem suas residências devido aos confrontos. 

A segregação no cotidiano apresenta-se como diferença nas formas de 

acesso a moradia, na limitação de acesso às atividades urbanas relacionadas 

ao transporte urbano, com também no cercamento dos espaços públicos. 

“Essa diferenciação ganha realidade como separação/ apartamento, 

condicionando as relações sociais, assim como o modo como cada cidadão se 

apropria do espaço”. (CARLOS, 2016, p. 96) 

Serpa (2016) aponta que os processos de apropriação socioespacial, 

que se manifestam no espaço público da cidade contemporânea revelam que a 

acessibilidade deve ser discutida em suas dimensões materiais e imateriais. 

Para o autor, as classes ou suas frações estabelecem os “limites” do processo 

de apropriação do espaço público da cidade, estabelecendo um sistema de 
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diferenças ou de distância diferenciais. No processo de apropriação social do 

espaço público na cidade contemporânea, as classes produzem 

representações que legitimam processos de segregação. 

O direito à cidade deve incluir o direito aos espaços públicos de 
representação, o direito à produção de representações a partir 
da dialética entre o concebido e o vivido no cotidiano dos 
lugares urbano da contemporaneidade. (SERPA, 2016, p. 176) 

 
 
O espaço público através da imposição desses limites estabelecidos 

pela representação se transforma em espaços exclusivos para determinada 

classe, consequentemente prejudicando a acessibilidade generalizada e 

transformando- a numa acessibilidade limitada. O espaço público da cidade 

contemporânea revela a segregação através das representações, o espaço e a 

cultura são vistos como mercadoria e objetos de consumo hierárquico para 

diferentes grupos, portanto para diferentes classes. (SERPA, 2016) 

O espaço público é também revelador do que é hoje a cidade 
contemporânea: cidade do consumo, do lazer e da cultura de 
massa, que nega a possibilidade da cidade como reunião e 
encontro de diferentes, nos termos como colocado por 
Lefebvre (1991) (SERPA, 2016, p.186) 
 
 

Nesse sentido Carlos (2016) discorre sobre a diferenciação na 

acessibilidade dos membros da sociedade ao espaço urbano que é 

socialmente produzido, acarretando a propriedade do solo urbano delimitador 

dos acessos, como também as separações que se fazem nos lugares. As 

faixas e seguranças recriam no lugar a hierarquização de classe, limitando os 

passos e apartando os corpos. 

O espaço urbano tornado mercadoria faz com que seu acesso 
seja determinado pelo mercado imobiliário; deste primeiro 
acesso redefinem-se outros- por exemplo, o acesso a bens e 
serviços urbanos, à centralidade- uma vez que os usos (tanto 
produtivos quanto improdutivos) submetidos ao valor de troca 
se articulam a partir do lugar da moradia. (CARLOS, 2016, p. 
99) 

 

 

No urbano o desenvolvimento da propriedade cria limites físicos a partir 

das articulações entre espaço- tempos de lazer, do trabalho e da vida privada 

em lugares estabelecidos expondo a hierarquização social. Esse contexto se 
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expressa como fundamento da segregação que caracteriza o espaço urbano. O 

que dá sentindo a essas diferenciações é a existência do Estado que normatiza 

o cotidiano e legitima a propriedade privada do solo como direito. (CARLOS, 

2016) 

A expansão da propriedade como extensão no espaço toma 
todos os lugares, subjugando-os a uma nova ordem. Uma 
hierarquia se reproduz em suas minúcias estabelecendo os 
limites definidos entre estratos de poder, de renda, círculo de 
amizades etc., revelando-se em todas as possíveis formas de 
uso. No plano da prática, a extensão da propriedade vai da 
residência e seu entorno ao acesso aos estádios esportivos, 
arenas de shows e espetáculos e shopping centers, passando 
pelas condições de mobilidade no espaço urbano. (CARLOS, 
2016, p. 105) 

 

 

Segundo Carlos (2016) o encolhimento da esfera pública e a expansão 

da esfera privada reduzem as possibilidades da sociabilidade. As 

representações que tem o papel na dissimulação da participação do individuo 

no projeto coletivo da cidade, contribuem para a manutenção desse cenário.  

O espaço público saturado de imagens, signos do urbano e da 
vida moderna, age como elemento norteador dos 
comportamentos e definidor dos valores que organizam a troca, 
hierarquizando os indivíduos por meio de seu acesso aos 
lugares da cidade. Nesse sentido, a produção da metrópole 
contemporânea também aponta a passagem do espaço do 
consumo ao consumo do espaço, momento este que o uso e 
as formas de apropriação do espaço da realização da vida se 
submetem e se orientam sob os desígnios da troca mercantil e 
das representações da mercadoria (e seu mundo) como 
condição da reprodução da sociedade imersa no mundo do 
espetáculo da sociedade de massas, como consciência 
alienada. (CARLOS, 2016, p. 106) 

 

 

Segundo Serpa (2004) o capital escolar e os modos de consumo são os 

elementos determinantes das identidades sociais. A diferença e desigualdade 

articulam-se no processo de apropriação espacial, definindo uma 

acessibilidade simbólica. Dessa forma, Serpa (2004) afirma que a 

acessibilidade e alteridade têm uma dimensão de classe que atua na 

territorialização dos espaços públicos urbanos. 

[...] a acessibilidade não é somente física, mas também 
simbólica, e a apropriação social dos espaços públicos urbanos 
tem implicações que ultrapassam o design físico de ruas, 
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praças, parques, largos, shoppings e prédios públicos. 
(SERPA, 2004, p. 22) 

 

 

Os moradores do Vidigal, apesar de residirem na zona sul, localidade 

que está repleta de serviços, produtos e propostas de entretenimento, não 

conseguem acessá-los em sua plenitude por conta da diferenciação da renda 

entre os moradores do Leblon, Ipanema, São Conrado e os “vidigalenses”. Os 

moradores do Vidigal acessam a praias, eventos e determinados tipos de 

serviços e produtos disponíveis na área da zona sul do Rio de Janeiro, porém, 

como assinalado no gráfico 4 presente no segundo capítulo desse texto, uma 

família que possui a renda entre dois e três salários mínimos não consegue 

comprar roupas e acessórios que custem mais de cinco mil reais como 

facilmente se encontram entre as lojas e shoppings do Leblon, Ipanema e São 

Conrado.  

Não somente em relação ao consumo, essa diferenciação se coloca 

também em níveis imateriais, como relata uma das entrevistadas quando 

indagada se já tinha sofrido algum tipo de discriminação. 

Moradora 4: Sim, já, e aí, agora quando as pessoas 
perguntam onde você mora, se mora por aqui, diz “moro por 
aqui” e corta o assunto, não digo o bairro, mas se a pessoa 
insistir, infelizmente dependendo de onde eu esteja ou com 
quem é, eu falo Leblon, porque por mais q você esteja bem 
vestida, que saiba falar, Vidigal?! Já muda o tratamento, e isso 
tem muita haver de como a imprensa vê uma favela.  

 

 

Portanto, a restrição ao acesso está ligada também as identificações e as 

hierarquias de classe estabelecidas no espaço. É o que Serpa (2016) ressalta 

sobre o estabelecimento de limites de apropriação do espaço público, pois uma 

pessoa que reside em favela não entrará em uma loja que oferta seus produtos 

num valor referente a cinco vezes (ou mais) de seu salário. A diferenciação de 

classe se coloca também no modo de viver, nas práticas, nos acessos e na 

identificação (ou não) do modo de existir. Para além do consumo, a 

representação feita desses moradores a partir do senso comum impõe uma 

sociabilidade restrita, que está ligada a classe social a qual esses moradores 

pertencem. É importante ressaltar o racismo que também é praticado nos 



211 

 

 

 

espaços frequentados pelas classes mais altas, é comum observar a atenção 

de seguranças, atendentes quando entra um morador de favela negro em lojas 

e shoppings. 

 Outro exemplo está no acesso às praias. A prainha do Vidigal está 

localizada na Avenida Niemeyer, bem próximo à praia do Leblon. Apesar dos 

moradores do Vidigal frequentarem tanto a praia do Leblon quanto a prainha, é 

raro observar frequentadores advindos da zona sul na prainha do Vidigal.  

Serpa (2004) discorre que Lefebvre vai conferir a esse espaço 

homogêneo (concebido) um caráter abstrato, em contraponto ao espaço 

absoluto, o espaço vivido/percebido das representações e das práticas 

espaciais cotidianas. O espaço abstrato é institucional, pois é instituído pelo 

Estado. 

Ele serve de instrumento para que os detentores do poder – 
político e econômico – destruam tudo aquilo que representa 
ameaça e resistência, em outras palavras, abram caminho para 
que se homogeneízem as diferenças. O espaço serve, assim, 
ao poder institucional como um tanque de combate, 
instrumentalizando a homogeneização. O sentido do espaço 
absoluto nada tem a ver com o intelecto, guardando relação 
com o corpo, com as ameaças à existência (através de 
sanções diversas), com as emoções (colocadas à prova a todo 
instante). Este espaço é vivido, ele não é concebido, é espaço 
de representação, mais que representação do espaço (SERPA, 
2004, p. 25) 

  
 
As análises de Lefebvre auxiliam na analise do espaço público na 

cidade contemporânea. Pois se o espaço publico é social, ele contem 

representações das relações de produção. (SERPA, 2004) 

É no sistema de relações com o que é externo, que a territorialidade se 

define. Ela está impregnada de laço de identidade que servem para 

homogeinizar esse território dotando-o de uma superfície igualizante. (SERPA, 

2004) 

No espaço público da cidade contemporânea, o “capital 
escolar” e os modos de consumo são os elementos 
determinantes das identidades sociais. Aqui, diferença e 
desigualdade articulam-se no processo de apropriação 
espacial, definindo uma acessibilidade que é, sobretudo, 
simbólica. Visto assim, acessibilidade e alteridade têm uma 
dimensão de classe evidente, que atua na territorialização (e, 
na maior parte dos casos, na privatização) dos espaços 
públicos urbanos. (SERPA, 2004, p. 26) 
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Portanto, de acordo com Serpa (2004) a acessibilidade ao espaço 

público na cidade contemporânea é hierárquica.  

[...] pode-se afirmar que as práticas urbanas que neles ocorrem 
inscrevem-se em um processo de “territorialização do espaço”. 
Em verdade, os usuários privatizam o espaço público através 
da ereção de barreiras simbólicas, por vezes invisíveis. O 
espaço público transforma-se, portanto, em uma justaposição 
de espaços privatizados; ele não é partilhado, mas, sobretudo, 
dividido entre os diferentes grupos. Consequentemente, a 
acessibilidade não é mais generalizada, mas limitada e 
controlada simbolicamente. (SERPA, 2004, p. 32) 

 
 

Cunha e Viana (2012) discorrem que o preconceito, a limitação 

financeira e a falta de ampliação de direitos que permitiriam o trânsito pela 

cidade, impõem rotinas e definem locais que a população mais empobrecida 

pode frequentar, na maioria das vezes não tão longe da moradia ou próximo a 

escola por conta do acesso sem custos. Porém, indo de contraponto ao 

pensamento das autoras, segundo as informações colhidas em entrevista, as 

moradoras do Vidigal frequentam mais espaços fora da favela do que no 

próprio Vidigal. Esse fato se deve, sobretudo sobre as custas de frequentar 

locais no Vidigal com preços altos voltados para o turismo. 

Simão (2014) salienta que morar em favelas ou em outros espaços 

populares urbanos significa conviver com restrições ocasionadas por uma 

distribuição de equipamentos e serviços. O autor ainda destaca que essa 

população convive com uma cidade hierarquizada, onde existem padrões 

culturais, estéticos e morais a serem seguidos. Simão (2014) ressalta que a 

distinção e desigualdade territoriais operam na redução do tempo e do espaço 

dos jovens de origem popular. 

Contudo esta distinção extrapola a dimensão física. Ela tem um 
caráter simbólico. Sobre os jovens de origem popular há um 
universo de narrativas, imagens, discursos, representações 
ativadas que se sustentam numa condenação da estética desta 
juventude. O resultado desta equação que reúne objetividade e 
subjetividade é a construção de traduções generalistas, 
simplórias, muitas vezes distorcidas, que tentam reforçar a 
noção de um jovem descompromissado com o futuro, envolvido 
com práticas socioculturais negativas e em permanente 
processo de colisão com a estrutura social. Especialmente 
sobre estes jovens a representação da ameaça e do perigo é 
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permanente e tende a estigmatizá-los. A experiência de ser 
jovem negro, pobre, morador de favela, de circular em espaços 
geralmente precarizados, impõe a este sujeito uma condição 
subalternizada e desumana. Ao homogeneizar uma experiência 
tão diversa a partir de uma estética perversa e de identidades 
previsíveis, atuamos num processo de invisibilização.  (SIMÃO, 
2014, p. 7) 
 

 
Simão (2014) elucida que o controle sobre os movimentos e sobre o 

tempo desses jovens é o ponto central abordado pelas propostas de políticas 

ofertadas a esse público, visando evitar o envolvimento desse grupo com 

atividades ilícitas. Portanto, “há um cerceamento de suas práticas e de 

possibilidades de vivenciar o espaço de modo livre e autônomo.” (SIMÃO, 

2014, p. 7) 

Os espaços públicos na cidade são espaços políticos por excelência. 

Nesses espaços são realizadas trocas sociais importantes como também é 

onde se revelam conflitos e soluções de convivência. Atualmente observa-se 

uma maior tendência da primazia do privado e individual sobre o público e 

coletivo. (MEDEIROS, 2009) 

Medeiros (2009, p.187) classifica o acesso como a capacidade do 

aglomerado de alcançar outras pessoas, atividades, recursos, serviços, 

informações ou locais, incluindo a quantidade e diversidade de elementos que 

podem se alcançados.  

Simão (2015) aponta que é preciso reconhecer que a realidade das 

favelas e de seus moradores estão relacionadas às condições restritas em 

termos de acesso à direitos.   

A desigualdade se expressa materialmente na constituição de 
um espaço urbano que não garante o acesso ao conjunto de 
direitos para uma parcela da população. Porém expressa-se 
pela produção de uma subjetividade extremamente cruel e 
promotora de estereotipias e discriminações. Desse modo, o 
discurso do “menor” ou do “pivete”, a recorrente tradução na 
mídia de jovens pobres como bandidos ou como coniventes 
com os “criminosos” e o “tráfico” são apenas expressões 
pontuais e cotidianas de um discurso do perigo. (SIMÃO, 2015, 
p. 9 ) 

  
 
Simão (2015) ao discorrer sobre os jovens de origem popular que 

residem distantes dos centros aponta que o espaço restrito de convivência 

impede este jovem de origem popular de reconhecer e valorizar outras 
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possibilidades de vida urbana.  Esses jovens enfrentam barreiras para se 

apropriarem da cidade.  Essa desigualdade se expressa pela restrita 

capacidade de tais jovens terem acesso ao consumo. 

Talvez o principal consumo do qual muitos jovens de espaços 
populares estejam efetivamente apartados seja o referente a 
gama de oportunidades de lazer e cultura que a cidade 
oferece.  Evidentemente que observamos o baixo poder 
aquisitivo atuando sobre a possibilidade de adquirir bens 
distintivos, mas é importante destacar como a redução da 
circulação e da mobilidade dos jovens de origem popular os 
distanciam dos equipamentos que, no geral, não estão bem 
distribuídos pela cidade. (SIMÃO, 2015, p. 10) 

 

 

Essa distinção para além da dimensão física carrega um caráter 

simbólico. Há um universo de representações que se sustentam numa 

condenação da estética desta juventude. De acordo com Simão (2015) Os 

jovens de origem popular são objetos de uma estetização perversa e 

discriminatória, suas práticas sociais e culturais são associadas ao vulgar, ao 

violento e ao imoral. 

Em outras palavras, esta distinção territorial de direitos acaba 
por reduzir o sentimento de pertencimento à cidade para os 
jovens que vivem em favelas e outros espaços populares da 
cidade. É como se não fizessem parte deste conjunto. 
Próximos ou não fisicamente, não se reconhecem como 
sujeitos que podem se apropriar da riqueza que a cidade lhes 
tem a oferecer. (SIMÃO, 2015, p. 18) 

 

Os jovens vão produzindo novas inserções e traçando estratégias para 

garantir o direito à cidade visando driblar a reduzida mobilidade134 urbana e os 

estigmas com que convivem historicamente. A partir disso, novas 

representações de si e do mundo são colocadas em movimento. (SIMÃO, 

2015) 

                                                 
134

Ela é uma condição que corresponde ao princípio da liberdade. Entendemos esta relação 
entre mobilidade e liberdade para além do entendimento do direito de ir e vir. No nosso 
horizonte, a mobilidade implica o campo da escolha e tem potencial transformador das 
condições urbanas. Desse modo, a mobilidade é um conceito que supõe uma condição de 
autonomia em termos do exercício do direito de existir. Onde há constrangimento, 
provavelmente se promove limites quanto à mobilidade. (SIMÃO, 2015, p. 16) 
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As favelas, traduzidas pela paisagem e pela incivilidade, 
progressivamente começam a aparecer como espaços 
privilegiados de convivência, de produção cultural, de 
sociabilidades elaboradas em contexto de resistência e criação. 
É a partir desta territorialidade que dá sentido a vida dos jovens 
que estes começam a se projetar e a se entenderem como co-
responsáveis e autores da cidade. (SIMÃO, 2015, p. 25) 

 

 

Segundo Simão (2014), o desejo pela rua está relacionado com a 

liberdade de poder inventar um lugar para si, rompendo com as regras do 

ambiente doméstico. A rua então se apresenta como local de possibilidades, de 

encontros, de visibilidade. O autor ainda destaca as rupturas que os jovens 

fazem com a lógica do espaço urbano fragmentado, partindo de novas 

estratégias de apropriação e de uso da cidade, sob a perspectiva de um 

espaço mais dinâmico. 

Mas, principalmente o movimento de reinvenção de seu corpo 
na cidade, através dos ritmos, das roupas, das imagens, dos 
estilos que carregam em si, demonstram claramente 
dimensões do espaço vivido que justificam este universo de 
sentidos ao qual nos referimos anteriormente.  Trata-se assim 
de sentidos e de práticas que se materializam, que são 
espaciais. (SIMÃO, 2014, p. 13) 

 

 

Como já dito, os moradores do Vidigal acessam outros espaços além 

da favela. A partir da análise de Simão (2015) e Cunha e Viana (2012) vemos 

nítidas distinções entre as favelas da zona sul da cidade e aquelas localizadas 

nas áreas periféricas. A proximidade com os centros proporciona uma 

ampliação de alternativas para esses jovens, porém como já visto, não significa 

que essa população não sofra restrições no seu ir e vir, sejam tais restrições 

materiais ou imateriais. Os jovens do Vidigal, apesar de residirem na zona sul 

também sofrem com a “estetização perversa e discriminatória”. (SIMÃO, 2015) 

Dentre essas diferenças, estar próximo a zona sul da cidade significa 

estar próximo de um amplo mercado de trabalho, o que é favorável para o 

jovem morador do Vidigal que tem o leque de alternativas, no que tange ao 

trabalho, ampliado. Muitos dos moradores do Vidigal trabalham em setores do 

mercado de serviços em bairros da zona sul. 
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Essa diferenciação é importante para demonstrar como o estudo sobre 

favelas necessita respeitar as características de cada localidade. O contexto ao 

qual esse espaço está inserido e as relações que se constituem a partir de tais 

determinações, precisam ser compreendidos para que se proponham políticas 

eficazes no atendimento a demanda de cada população.  

Retomando a discussão sobre mobilidade, apesar do Vidigal estar 

numa região onde há maior distribuição de transportes da cidade, ainda é 

limitado as opções de transportes coletivos que cobrem a localidade 

dificultando o acesso à cidade como também ao local de moradia. 

Moradora 4: A nossa ilusão é, porque a gente está perto de 
tudo, mas na realidade a gente não está perto de tudo, porque 
a gente tem um problema de mobilidade muito grande, então 
você às vezes tem que pegar 2, 3 ônibus pra ir à algum lugar 
que se você tivesse um sistema de transporte mais eficiente, 
você chegaria, você mora ali no Vidigal, mas demora 1 hora e 
40 minutos pra chegar no centro da cidade. A gente tem ônibus 
que chega na Barra, Centro, mas pra parar pra pensar tem o 
Troncão 4, que demora uns 40 minutos pra passar no ponto, 
Troncão 9 que te acessa a Botafogo, mas você não acessa, 
você tem as integradas que fazem Rio Sul-Barra, todos que 
demoram uma eternidade, e o trecho que passa o Integrada 2 
não é o mesmo do Integrada 9 por exemplo, continuo tendo 
que ir pra alguns pontos, porque é um ônibus pra cada lugar. 

 
 

Ainda dentro dessa questão, outra problemática se impõe, as 

entrevistadas relatam outro tipo de discriminação realizada pelos taxistas que 

se recusam a leva-las até a residência. Dessa forma, restringindo ainda mais a 

circulação dos moradores.  

Moradora 1: Olha, a única discriminação que sofri é taxi, por 
isso agora tem ponto de mototaxi daqui da área que pega, de 
lá pra cá, porque eles não sobem, porque a gente mora no 
Vidigal. 
Moradora 4: Mobilidade a gente tem um problema, é um 
problema que não posso frequentar (outros lugares) tanto 
quanto eu gostaria, pois pra ir eu uso o ônibus, então pega 2, 
mas pra voltar tem que ter um dinheiro pro Uber, não dá nem 
pra dizer que é pro Taxi, porque Taxi nem sobe as favelas. 

 

 

Dentro do Vidigal a circulação de Kombis e moto-táxis auxilia na 

locomoção dos moradores dentro do Vidigal.  Com o aumento de visitantes ao 

Vidigal, os moto taxistas decidiram que fariam diferenciação entre o valor 
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cobrado para os moradores e visitantes, fixando um valor mais alto aos 

“turistas”. 

A oferta de meios de locomoção dentro do Vidigal é bem preenchida. 

Por ser um morro bem íngreme, a população sempre demandou esse tipo de 

serviço. Dessa forma, o transporte dentro dessa favela incorpora muitos 

moradores ao mercado de trabalho informal, sendo para muitos uma 

possibilidade de rendimento e para outros mais uma jornada de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação empreendeu um caminho na compreensão da 

configuração da cidade contemporânea, sendo local de produção e reprodução 

do capitalismo. 

Segundo Barreira (2013) os fundamentos da conjuntura atual estão 

relacionados ao processo de urbanização periférica que tem seu alicerce em 

uma estrutura fundiária concentradora, origem desta “questão urbana”. 

Harvey (2011) discorre que os processos de acumulação do capital não 

existem fora dos respectivos contextos geográficos e que tais configurações 

são diversificadas. Os capitalistas e seus agentes tem papel fundamental 

nessas configurações. Harvey (2011) afirma que novos espaços e relações 

espaciais são produzidos constantemente e que a geografia do capitalismo é 

cada vez mais autoproduzida 

A construção de espaços, como de moradia tem um impacto na terra e 

na acumulação de capital, servindo como veículo para a produção e absorção 

de excedentes. A produção do urbano tornou-se estreitamente ligada à 

acumulação do capital. Harvey (2011) traz como exemplo as autoconstruções 

das favelas, onde o ferro, as caixas de embalagens e lonas foram antes 

produzidos como mercadoria. 

As mudanças no processo produtivo ocorridas no final do século XX 

impulsionam um novo ciclo de reprodução do espaço que se efetua sob a 

hegemonia do capital financeiro. Após a passagem da hegemonia do capital 

industrial para o capital financeiro, a acumulação se realiza através de 

atividades que priorizam os serviços.  

Essa forma de fazer a cidade sob a ideia de “Renovação Urbana” 

ocasiona efeitos colaterais, expressos através da remoção/ expulsão/ 

deslocamento. Observou-se que tal processo é necessário para o escoamento 

de excedentes, porém não é suficiente para resolver a crise. 

Harvey (2011) ressalta que a realização de novas geografias urbanas 

implica o deslocamento e a despossessão. Através dessas novas geografias 

que os proprietários avançam em sua posição de classe e se beneficiam com o 

aumento dos valores dos terrenos, da renda das terras e dos recursos naturais 
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que possuem. 

No Vidigal esse processo se coloca de forma mais intensa atualmente, 

onde, conforme destacado nessa pesquisa, a cidade passa por um processo 

de Revitalização, deixando-a preparada para receber os mega eventos. Essa 

preparação implica na ampliação do braço coercitivo do Estado na figura da 

UPP, que em determinadas localidades servirá de instrumento para a 

especulação imobiliária. 

Carlos (2015) aponta que a construção material e objetiva desse 

espaço se realiza em detrimento das classes sociais que residem nas áreas de 

especulação imobiliária. As políticas públicas criam condições de expulsão, 

seja através da lei de desapropriação ou permitindo remoções sob o argumento 

de “interesse público”. Essa mudança também promove através do processo 

de valorização de determinadas áreas, o aumento do aluguel, forçando a 

população que paga aluguel a se deslocarem. 

O Estado se coloca na forma de facilitador da reprodução e acumulação 

capitalista. Proporcionando seu livre desenvolvimento em detrimento da 

qualidade de vida da classe trabalhadora. Para explicitar tal conjuntura, durante 

a pesquisa fez-se um contraponto entre os investimentos nas políticas. 

Observou-se que apesar do maciço investimento na política de segurança 

pública, outras políticas como saúde, assistência social e educação não 

obtiveram a mesma atenção dos governantes. 

Segundo Rolnik (2015) os vínculos com o território são reduzidos ao seu 

valor econômico e aos seus rendimentos futuros, sendo que para isso é 

necessário garantir a perpetuação da propriedade individual. Nesse processo, 

observa-se a conexão entre a expansão da financeirização da terra e da 

moradia com as remoções e deslocamentos forçados. 

A terra, sob a hegemonia do capital financeiro torna-se uma importante 

reserva de valor. A expulsão e despossessão aparecem como efeito colateral 

de uma nova geografia apoiada no controle de ativos135. Dentro desse 

contexto, as favelas transformam-se em novas reservas de terra par extração 

de renda. 

                                                 
135

Um título de propriedade capitalizado, cujo o valor é determinado pela antecipação de um 
fluxo de rendimentos futuros ou de algum estado futuro de escassez. (HARVEY apud ROLNIK, 
2015, p. 160) 
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Dentro desse contexto, o Vidigal que sempre foi alvo de especulação 

imobiliária por sua localização central, hoje enfrenta um dos processos mais 

intensos de deslocamento ocasionado pelo aumento do custo de vida nesse 

local. 

Nessa pesquisa também ressaltou-se a diferenciação que se colocou 

no interior do Vidigal à medida que os processos de deslocamento de 

moradores para outros espaços da cidade se mesclava a processos de 

migração para o Vidigal de moradores com um poder aquisitivo diferenciado 

dos antigos moradores. Como aponta Barreira (2013, p. 164), a 

“regulamentação” das condições de vida que, somado ao “efeito olímpico”, 

produz resultados fortemente segregadores. 

 Conforme abordado, a acumulação por despossessão é posta em 

prática. Os processos de expulsão envolvem também despossessão de 

recursos socioculturais. Smith (2007) discorre que a gentrificação envolve 

fatores econômicos que inclusive são preponderantes ao cultural. Nessa 

sociedade, baseada no consumo, cria-se novos nichos de mercados 

multiculturalistas (econômico e cultural ao mesmo tempo). Ou seja, além da 

cidade ser transformada em “negócio”, a cultura também se transforma em 

mercadoria. 

 Outro fator relevante nesse estudo é o empreendedorismo, onde se 

coloca em prática, sob o discurso de empoderamento de si mesmo, a face da 

financeirização da favela. Dentro de um contexto de crise, o 

empreendedorismo se coloca como um “extra salario” servindo de mecanismo 

para contenção desse espaço nessa conjuntura. 

 Os processos de despossessão ocasionam também a fragilidade da 

identidade e representação dos moradores locais. Sob discursos de 

desenvolvimento, revitalização, microempreendedorismo, o que se coloca é o 

empoderamento das estratégias individuais, e com isso tem-se o apagamento 

das propostas de mobilizações no coletivo. Defende-se que esse processo não 

passa despercebido pelos moradores, inclusive traçam estratégias para driblar 

algumas questões que se colocam nesse cenário, dentre elas a possibilidade 

de “empreender”. Porém a dificuldade se coloca na organização coletiva no 

intuito de pensar propostas que freiem tal processo.  

 Atualmente, o Vidigal passa por um momento de intensificação da 
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violência. Novamente a localidade é alvo das disputas entre facções 

criminosas. Essa nova condição, implica na redução dos movimentos de 

deslocamento, como também da taxa de migração, acarretando baixa no 

turismo da localidade e diminuição dos preços de produtos, serviços e alugueis.  

 Essa pesquisa não tem por objetivo esgotar os temas aqui expostos, 

mas servir de base para futuros estudos possibilitando o aprofundamento em 

determinados assuntos aqui discutidos. O exercício necessário é a 

compreensão que o capitalismo é baseado na contradição que se revela na 

luta de classes, sendo o território espaço de luta e resistência. 

O direito à cidade é muito mais do que acesso aos recursos que a 

cidade incorpora, é um direito de reinventar a cidade de acordo com os mais 

profundos desejos.  

Conforme está destacado no título: Meu Nome É Favela?136 A 

reconfiguração urbana do Rio De Janeiro e os impactos na favela do Vidigal, 

uma das perguntas que guiaram esse trabalho era a compreender até aonde 

iria esse processo de transformação do Vidigal? Seria esse processo que 

efetivaria uma remoção significativa de parcela dessa população?  

 Apesar de estar localizada na zona sul, proporcionando aos seus 

moradores proximidade com mercado de trabalho, acesso a outros espaços da 

cidade como também a uma ampla rede de serviços, o Vidigal ainda apresenta 

em seu cotidiano questões recorrentes comuns a outras favelas como uma 

pouca estrutura relacionada ao saneamento básico, à coleta de lixo, como 

também pouco investimento em políticas públicas essenciais para classe 

trabalhadora que reside nesses locais, dentre outras. A proximidade com as 

áreas nobres da cidade e a valorização do solo não significou melhoria em 

outras áreas da favela. A pobreza se faz presente no cotidiano dessa 

população, como também a criminalização dessa condição, que se transveste 

através de investimento maciço na segurança pública, através do preconceito 

enfrentado pelos moradores que circulam na zona sul com restrições ligadas a 

representatividade como também ao poder de consumo, ou pelos artistas do 

Vidigal que alcançam o ápice de reconhecimento, mas que ainda carregam o 

estigma de ser “favelado”. 

                                                 
136

Referência à música de Arlindo Cruz intitulada: Meu Nome é Favela. 
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O Vidigal passou e passa por um processo de modificação do seu 

espaço e de sua população, mas ainda identificam-se redes de solidariedade 

entre os moradores e preocupação sobre manter a memoria e identidade desse 

lugar apesar do enaltecimento às estratégias individualistas. Como abordado, 

essa favela carrega em sua biografia importantes histórias de mobilização 

contra os processos de remoção praticados no passado. Dessa forma, coloca-

se em pauta nesse novo cenário a necessidade de estimular novas 

mobilizações entre os moradores do Vidigal como também de outras favelas 

para pleitear melhores formas de viver tendo acesso à cidade, aos seus 

recursos, como também ter o direito de decidir sobre o tipo de cidade que se 

almeja.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 . Roteiro de Entrevista 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE NITERÓI 

 

Questionário  

1) Nome:  

2) Idade: 

3) Ocupação: 

4) Há quantos anos mora no Vidigal? 

5) Porque mora no Vidigal?  (ou Por que a família veio morar no Vidigal?) 

6) Cite um aspecto positivo e negativo de morar no Vidigal. 

7) Quais as principais mudanças nos últimos seis anos no Vidigal? 

8) Como você descreveria o Vidigal hoje? 

9) O que você espera do Vidigal no futuro? 

10) Já sofreu algum tipo de discriminação por morar no Vidigal? 

11) Como avalia os órgãos públicos (Escola, Posto de Saúde,   CRAS) do 

Vidigal? 

12) Como avalia as ONGs que fazem trabalho no Vidigal? 

13) Frequenta outros espaços da cidade como: bairros, shopping, lojas, casas 

de show, cinemas e teatros do entorno? E no Vidigal?  

14) Existe algum lugar no Vidigal e bairros do entorno que você não frequenta, 

mas gostaria de ir? Quais? Por que não frequenta? 

 



241 

 

 

 

ANEXO 2. Termo de Livre Consentimento 
 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE NITERÓI 

 

Caro entrevistado (a), 

Essa entrevista visa solicitar a participação voluntária pesquisa intitulada: “MEU 

NOME É FAVELA? O REORDENAMENTO ESPACIAL DO VIDIGAL A 

PARTIR DA INSERÇÃO DA UNIDADE DE POLICIA PACIFICADORA” 
desenvolvida por mim, Anna Carolina Macedo Cardoso, sobre a orientação da 
professora Dra Eblin Joseph Farage, como parte do requisito para obtenção de título 
de mestre pelo Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento 
Regional (PPGSS) pela Universidade Federal Fluminense (UFF). As informações 
aqui obtidas serão de uso exclusivo desta pesquisa, sem divulgação do nome dos 
respondentes. 

A pesquisadora compromete-se a explicitar adequadamente qualquer dúvida no 

momento da pesquisa ou posteriormente, por meio dos contatos: (21) 99439-2086 ou 
via e-mail: carolinacardosoas@gmail.com.  

O/A entrevistado/a declaro estar ciente das informações constantes neste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, entendendo que será resguardado pelo sigilo 

absoluto de meus dados pessoais e da participação na pesquisa; poderá retirar seu 
consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem que isto lhe 
traga qualquer prejuízo. Podendo pedir, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre esta 
pesquisa; que foi devidamente esclarecida/o sobre os objetivos da pesquisa acima 
mencionada de maneira clara e detalhada; recusar a dar informações que julgue 
prejudiciais à sua pessoa. Permite a gravação de minha entrevista, que será transcrita, 
lida e utilizada na referida pesquisa de forma integral ou em partes, sem restrições de 

prazos e citações, a partir da presente data. As informações são de responsabilidade 
do pesquisador.  Sendo assim, abdica direitos autorais meus e de meus descendentes, 
subscrevendo o presente termo.  

Após ter sido devidamente informado/a e esclarecido/a de todos os aspectos desta 

pesquisa, eu _____________________________________________concordo em 
participar desta pesquisa. 

Local: Rio de Janeiro   Data: ____/____/____ 

_________________________________ Anna Carolina Macedo Cardoso  

_________________________________ Assinatura do/a Participante  
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