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Histórico
O Observatório de Favelas foi fundado em 2001 como um programa do Instituto de
Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS) - instituição voltada para a produção e a
disseminação de conhecimento. O então “Observatório Social de Favelas”, apoiado
pela Fundação Ford, tinha objetivos como promover a pesquisa e produção do
conhecimento sobre as favelas e espaços populares, além de apoiar ações nestes
territórios que não visassem exclusivamente a elaboração de políticas sociais
compensatórias -- características da tradição assistencialista.
Logo nos seus primeiros anos de existência, o Observatório de Favelas
desenvolveu uma série de pesquisas visando, de um lado, formar pesquisadores
locais nas comunidades onde atuava e, de outro, ampliar o conhecimento
qualificado sobre as favelas; sempre no intuito de contribuir para ruptura com a
visão dominante, a qual associa as favelas unicamente à violência, à criminalidade e
à pobreza.
A partir de 2003, nos constituímos como uma entidade autônoma e passamos a
atuar como uma rede de formação de lideranças comunitárias, produtora de
conhecimentos específicos sobre os espaços populares, assessorando ações
inovadoras nas favelas cariocas.
Integrada por pesquisadores e estudantes vinculados a diferentes instituições
acadêmicas e organizações faveladas, a entidade manteve suas linhas de ação
centradas na formação de redes sociopedagógicas locais, voltadas para a
articulação e formação continuada de jovens universitários e pré-universitários das
favelas do Rio de Janeiro.
Hoje, a instituição se define como uma organização social de pesquisa, consultoria
e ação pública dedicada à produção do conhecimento e à proposições sociais e
políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos. Buscamos assim construir e

afirmar uma agenda de Direitos à Cidade, fundamentada na ressignificação das
favelas, também no âmbito das políticas públicas.
Missão
Formular e articular práticas exemplares nas periferias, que acarretem em políticas
sociais de superação das desigualdades. Expandir direitos e deveres, na promoção
de uma cidadania participativa, emancipadora e plena.
Visão
O Observatório de Favelas defende a integração urbana, atua para mostrar o
potencial das favelas e contribuir para o fim da violência e da discriminação
históricas vividas pelas populações desses locais. Defendemos um plano de ações
afirmativas de Direitos à Cidade, fundamentado na ressignificação do papel e do
lugar das favelas nas políticas públicas. Para tanto, o trabalho do Observatório
divide-se em cinco áreas distintas:
Educação: Desde sua origem, o Observatório de Favelas desenvolve ações que
reconheçam e valorizem os espaços populares e os sujeitos que neles vivem. A
partir deste objetivo, buscamos criar iniciativas no campo da educação, pois
consideramos que um dos principais desafios enfrentados por esta população é a
superação de sua condição social historicamente subalternizada, por meio do
exercício pleno de uma cidadania ativa e crítica, além da inserção qualificada no
mercado de trabalho.
O que orienta este campo de ação é a certeza de que é preciso criar espaços de
formação para os novos sujeitos que emergem na periferia urbana, superando a
lógica da educação pública de baixo aproveitamento e a estrutura academicista dos
centros universitários, a qual se coloca de forma extremamente rígida e
impermeável à realidade e as temáticas que estes sujeitos trazem. Neste sentido, o
Observatório vem tentando consolidar um caminho efetivo para democratização da
informação e do conhecimento como direitos fundamentais.
Políticas Urbanas: O sentido de nossa existência, além da pressão sobre os
poderes públicos para que assumam o devido compromisso com os interesses da
maioria da população, é produzir conceitos, iniciativas e tecnologias sociais que se

tornem referências para elaboração de políticas públicas que, com escala, possam
impactar as instituições sociais.
Nessa perspectiva, a área de Políticas Urbanas do Observatório tem como
característica maior a produção de diagnósticos, análises, avaliação e metodologias
que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população, em particular
das favelas. Afinal, nossa grande meta é construir uma cidade em que todos os
cidadãos possam viver, com liberdade, suas possibilidades e intenções subjetivas e,
ao mesmo tempo, com igualdade do ponto de vista da dignidade humana.
Comunicação: O grau de radicalização de uma democracia é dado pela pluralidade
de visões de mundo em circulação. Na contemporaneidade, a liberdade de
expressão, para além de suas manifestações individuais, depende de um conjunto
mais amplo de direitos, como o acesso aos meios de comunicação.
Isto quer dizer que o direito à comunicação pressupõe a garantia de condições para
que todos possam ter suas ideias expressas, considerando os regimes de
visibilidade de nossa época fortemente impactados pela presença da mídia.
As favelas, espaços populares e seus habitantes costumam ter representações
marcadas pelo acúmulo histórico de processos de violência simbólica, os quais
envolvem sua invisibilização, estigmatização, exotização ou combinações das
alternativas anteriores.
O Observatório de Favelas busca criar e articular condições, formas e meios para
uma comunicação que leve em conta a multiplicidade de demandas políticas,
manifestações culturais e processos de produção subjetiva encontrados nos
territórios populares. Com isto procuramos destacar a complexidade e riqueza
presentes nestes espaços da cidade, tão unidimensionalmente representados em
diferentes contextos históricos.
Cultura: O Observatório de Favelas acredita na centralidade política da cultura para
a construção de um projeto transformador da cidade. Desde sua fundação, a
instituição vem trabalhando para ressignificar as representações estereotipadas das
favelas e periferias urbanas.

Nossas iniciativas buscam impactar as políticas públicas de arte e cultura,
evidenciando o papel dos espaços populares como matrizes da produção criativa.
Para isto, buscamos legar metodologias de mobilização social e produção de
conhecimento que assegurem que as práticas e manifestações culturais presentes
nas favelas figurem no conceito de cultura dos formuladores de políticas.
Direitos Humanos: Sobretudo nos centros urbanos, as formas de atuação policial,
a presença de grupos criminosos armados e os altos índices de letalidade – em
especial de adolescentes e jovens – exigem a produção de um novo modelo de
Segurança Pública, pautado na valorização da vida e no reconhecimento de todos
os cidadãos como sujeitos de direitos. Nesta perspectiva, o trabalho da área de
direitos humanos busca contribuir para a construção de novas interlocuções que
afirmem a segurança pública como direito.
Neste sentido, propomos políticas e metodologias que para a redução da violência
letal, principalmente contra os jovens de espaços populares, e trabalhamos para
desenvolver projetos que contribuam com uma política de segurança que tenha
como princípio fundamental a valorização da vida.
Valores
No desenvolvimento de suas atividades, o Observatório de Favelas preza os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, orientação sexual,
religião ou qualquer outra condição.
Público – alvo
Adolescentes, jovens universitários e estudantes em geral, pesquisadores,
moradores de espaços populares etc.
Objetivos Estratégicos:
●

Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da

cultura, da democracia e de outros valores universais;

●

Catalisar, produzir e sistematizar iniciativas que visem estimular discursos e

práticas comprometidas com o exercício da cidadania cotidiana existentes nos
espaços populares;
●

Subsidiar estratégias e ações desenvolvidas por pessoas e grupos

vinculadas aos espaços populares com a finalidade de fortalecerem as redes sociais
vinculadas ao exercício da cidadania;
●

Desenvolvimento de metodologias, pesquisas e ações voltadas para a
sistematização de informações e dados capazes de subsidiar diagnósticos
sobre a situação, bem como a vivência e experiências dos moradores dos
espaços populares.

●

Publicação, divulgação e disseminação de pesquisas e estudos através

jornais, revistas, boletins informativos e veículos audiovisuais tais como

de
rádio,

televisão e documentários.
●

Realização e participação em conferências, encontros, seminários, cursos e

eventos voltados para as demais finalidades acima mencionadas.
Estrutura Organizacional
O Observatório de Favelas é uma instituição de jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, constituída como OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público. Está organizada a partir de cinco áreas de atuação: Educação; Políticas
Urbanas; Comunicação; Cultura; e Direitos Humanos. Possui uma diretoria, com
atribuições administrativas, financeiras e de coordenação de programas. Além
dessa diretoria, cada área de atuação possui uma coordenação que organiza e
conduz as ações previstas em sintonia com as linhas estratégicas da instituição.
O Observatório de Favelas realiza, anualmente, pelo menos uma Assembléia Geral,
reunindo todos os sócios. Também há mensalmente uma reunião geral na qual
participam todos os associados e os profissionais que atuam nos projetos
desenvolvidos.

Atualmente a instituição conta com cerca de 50 (cinquenta) profissionais distribuídos
entre

diretoria,

coordenação

de

programas

e

projetos,

técnicos,

equipe

administrativa, financeira e de serviços gerais.
Resultados Alcançados
Ao longo de seus anos de atuação, o Observatório de Favelas construiu
competências, acumulou aprendizagens, recursos e relações fundamentais para a
realização dos objetivos. Dentre eles, destacam-se:
●

Excelência na pesquisa (realização de diversos projetos apoiados por órgãos
de fomento nacionais e/ou em parceria com

universidades); produção no

campo acadêmico, a partir de seus pesquisadores e desenvolvimento de
pesquisas voltadas para o desenvolvimento cultural, social e econômico dos
espaços populares;
●

Ferramentas de comunicação e informação (um website, um boletim
eletrônico institucional, dois perfis em redes sociais alimentados
diariamente); criação de processos de formação técnico-política,

tendo em

vista ampliação do grau de emancipação dos sujeitos envolvidos;
●

Representatividade no campo das organizações da sociedade civil em âmbito
nacional e local; participação em e coordenação de diversas redes e
articulações; trabalhos institucionais desenvolvidos em rede, privilegiando o
envolvimento de diferentes atores para o alcance, reprodutibilidade e
legitimidade das ações;

●

Desenvolvimento de tecnologias de diagnósticos sociais (dados primários e
secundários, específicos sobre os espaços populares);

constituindo

alternativas de geração de informações aos órgãos oficiais, que

em

geral

não possuem o alcance necessário para o desenvolvimento de ações
específicas (políticas públicas);
●

Desenvolvimento

de

tecnologias

sociais

na

área

de

comunicação,

implementando ações de formação e de geração de trabalho e renda

para moradores de espaços populares, em especial através da formação da
Escola de Fotógrafos Populares, Escola Popular de Comunicação Crítica;
●

Desenvolvimento de tecnologias sociais; elaboração, implementação,
sistematização e proposição de metodologias de ações diretas junto a
grupos populares, visando a superação de distintas situações de
vulnerabilidade social.

Em 2017, o Observatório de Favelas desenvolveu as seguintes atividades:

● Galpão Bela Maré
Localizado no conjunto de favelas da Maré, mais especificamente na favela
Nova Holanda, O Galpão Bela Maré é uma iniciativa do Observatório de Favelas.
Em 2011, na sua inauguração, o espaço abrigou a primeira edição do Travessias,
um projeto de arte contemporânea que mostrou como é possível descentralizar
tanto os equipamentos culturais quanto as possibilidades de fruição estética na
cidade. O Travessias entrou para o calendário cultural do Rio de Janeiro e ganhou,
a partir de 2013, edição anual.
Desde 2014, o Bela Maré faz parte da Rede Carioca de Pontos de Cultura. A
partir de então, o espaço começou a realizar ações no âmbito do projeto do Ponto
de Cultura, no qual prevê, principalmente, a articulação de coletivos locais e a
realização de intervenções culturais pelas favelas da Maré.
A construção de equipamentos culturais como o Bela Maré em territórios
populares significa reconhecer seus moradores como cidadãos com plenos direitos,
afastando-os dos juízos que os estigmatizam ou criminalizam. O Bela quer trabalhar
em sintonia com o mundo contemporâneo, onde o campo artístico é um instrumento
de desenvolvimento econômico, social e territorial, confirmando o papel da arte
como central na ampliação das possibilidades existenciais de múltiplos grupos
sociais.
Em 2017, recebeu a exposição Diálogos Ausentes, uma parceria do
Observatório de Favelas com o Itaú Cultural. Realizou também a 5º edição do
projeto expositivo Travessias, uma iniciativa do Observatório de Favelas, em
colaboração com a produtora Automatica, com o escritório de arquitetura RUA
arquitetos e com a Redes de Desenvolvimento da Maré. Em 2017 ainda, o Galpão
Bela Maré promoveu a quarta edição do evento Nós da Maré. Depois das três
experiências anteriores, realizadas nas favelas Nova Holanda, Vila do Pinheiro e
Parque União, o “Nós” voltou ao Bela, desta vez em formato “viradão”, com um dia
inteiro de programação cultural. O projeto fez parte do Programa Territórios
Culturais RJ / Favela Criativa, da Secretaria de Estado de Cultura em parceria com

a Light e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Público estimado em 2017: 6.000
visitantes.
_ Diálogos Ausentes

Abertura exposição “Diálogos Ausentes”

A exposição que ficou em cartaz no Itaú Cultural em dezembro de 2016 e
janeiro de 2017 ganhou espaço no Galpão Bela Maré, em uma parceria com o
Observatório de Favelas. Artistas individuais e coletivos utilizam obras como
pinturas, instalações, ensaios fotográficos, curtas-metragens e registros de
performances e espetáculos teatrais para retratar as múltiplas faces das vivências
negras no Brasil. A mostra apresentou obras de 17 artistas negros brasileiros das
artes visuais, cênicas e do audiovisual, entre individuais e coletivos, como André
Novais, Eneida Sanches, Dalton Paula e Coletivo Negras Autoras.
Com curadoria de Rosana Paulino e Diane Lima, a exposição tratou das
questões raciais por meio de posicionamentos artísticos traduzidos em objetos,
instalações, vídeo performances, fotografias, esculturas e projeções. A linha
curatorial desta mostra deriva de uma série de encontros com o mesmo nome
realizados durante este ano e o ano passado no instituto, com o objetivo de analisar
e dialogar entre público, artistas e especialistas a representação dos negros nos
diversos segmentos artísticos e expressões culturais. No Rio, a edição desta mostra
contou com obras que não foram vistas em São Paulo, de Eustáquio Neves,
Heberth Sobral e Gessica Justino – esta última é carioca, como Yasmin Thayná e
Aline Motta também com trabalhos ali presentes.
_ Travessias 5

Visita mediada na exposição Travessias 5

A 5a Edição da exposição TRAVESSIAS ficou aberta ao público de 6 de maio
até 08 de julho de 2017, e teve curadoria de Moacir dos Anjos e apresentou obras
de 15 artistas no Galpão Bela Maré.
TRAVESSIAS é uma iniciativa do Observatório de Favelas, em colaboração
com a produtora Automatica, com o escritório de arquitetura RUA arquitetos e com a
Redes de Desenvolvimento da Maré. Sua missão é realizar, anualmente, uma
exposição de arte contemporânea na favela da Maré, com a participação de alguns
dos mais destacados artistas nacionais, além de debates, oficinas e ações
educativas que tomem a mostra como sua principal plataforma. A travessia que o
projeto propõe ultrapassa, contudo, a dimensão geográfica que seu título e sua
localização sugerem, referindo-se também à amplitude e à diversidade das
interlocuções que a arte pode travar com a sociedade.
Com o título EMERGÊNCIA, a exposição fez referência tanto à urgência do
momento vivido quanto ao surgimento de imagens e gestos que confrontam as
forças sociais regressivas que teimam em se manter ativas no Brasil. Foi composta
por vozes artísticas diversas que compõe um coro dissonante de falas que tem
menos a pretensão de ser ouvido como discurso organizado e mais a vontade de
fazer um ruído que promova inquietação.
EMERGÊNCIA foi composta por trabalhos produzidos por 15 artistas de
procedências variadas e apresentados em meios diversos. São eles: Bárbara
Wagner e Benjamin de Burca, Clara Ianni, Daniel Lima, Gustavo Speridião, Jaime
Lauriano, Jota Mombaça, Lais Myrrha, Lourival Cuquinha, Mariana Lacerda e Pedro
Marques, Marilá Dardot, Regina Parra, Rosana Palazian e Thiago Martins de Melo.
Ao formularem respostas ao que emerge com urgência no país, os trabalhos desses
artistas contribuem para a invenção de modos mais críticos e inclusivos de
representar o Brasil contemporâneo.
_ Nós da Maré – Viradão Cultural

Viradão Cultural “Nós da Maré”

No dia 5 de agosto, o Galpão Bela Maré promoveu a quarta edição do evento
Nós da Maré. Depois das três experiências anteriores, realizadas nas favelas Nova
Holanda, Vila do Pinheiro e Parque União, o “Nós” voltou ao Bela, desta vez em
formato “viradão”, com um dia inteiro de programação cultural. O projeto fez parte
do Programa Territórios Culturais RJ / Favela Criativa, da Secretaria de Estado de
Cultura em parceria com a Light e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Durante
a manhã e tarde houve oficinas de fotografia, circo, música, dentre outras
expressões. O galpão foi ocupado por produções artísticas que dialogam com temas
culturais dos espaços periféricos.
A programação do Nós da Maré – Viradão contou também com a aula magna
do curso Especialização Internacional em Inventividades Socioculturais das
Periferias, realizado no âmbito do IMJA - Instituto Maria e João Aleixo. A aula
inaugural, ministrada por Macaé Maria Evaristo dos Santos, foi aberta ao público.
Ao fim do dia, o evento foi conectado à ocupação da Cia Marginal, no Centro
de Artes da Maré (CAM - Ponto de Cultura), que apresentou suas peças teatrais. A
noite foi celebrada com o KaraokêGay, performances de drags e DJs.
O “Nós da Maré” pretende desenvolver uma rede colaborativa que realize
intervenções estéticas integradas no território, como experiência de
compartilhamento de gestão e produção cultural. As intervenções do projeto têm
como referencial uma interconexão criativa de indivíduos, grupos e instituições que,
de modo solidário e inventivo, possam construir uma experiência inovadora de
compartilhamento de metodologias de produção, fruição e comunicação estética no
território.
_ Vou Fazer Arte

Em janeiro de 2017, o Galpão Bela Maré realizou um ciclo de oficinas de
cultura digital para adolescentes e jovens. As ações do projeto promoveram um
trabalho focado na cultura digital e na produção da imagem articulado a
experimentações estéticas para adolescentes moradores da Maré, fomentando a
sensibilização e o desenvolvimento de habilidades para o registro e documentação
das experiências artísticas, educativas e culturais vivenciadas no território. De
janeiro a março (de 10/1 a 20/4) foi realizada a formação dos adolescentes, com
dois encontros semanais de duas horas (terças e quintas, de 9 às 11h e de 14 às
16h), e, eventualmente, aos sábados.
Em abril, realizamos a produção da exposição Vou Fazer Arte no Galpão
Bela Maré e nas escolas da Maré. A mostra exibida no dia 20 de abril contou com
cinco intervenções artísticas propostas e produzidas pelos alunos e equipe do
projeto. As exposições nas escolas aconteceram na semana seguinte, na terça e na
quinta-feira.
Parceiros que apoiam financeiramente
Itaú Cultural
Fundação Roberto Marinho
● Arena Carlos Roberto de Oliveira Dicró

Lá Fora convida Matinê do Passinho

A ARENA CARIOCA CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - DICRÓ é um
Equipamento Cultural criado pela prefeitura do Rio de Janeiro. Esse equipamento

de excelência é cogerido pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Observatório
de Favelas, que juntos empreendem esforços no sentido da promoção e
disseminação de uma cultura democrática no subúrbio da cidade. Inaugurada em
junho de 2012, homenageia em seu nome o grande artista, intérprete e compositor
da música popular brasileira e representa a criação de um canal para que os
moradores das áreas menos centrais e periféricas sejam reconhecidos em sua
riqueza de experiências e de criação estética e simbólica. Em junho de 2017 a
Arena Dicró completou 5 anos de inauguração, mesmo tempo de co-gestão entre
SMC e Observatório de Favelas.
Em janeiro realizamos a primeira edição dos Ensaios Abertos, avançando um
passo nas metodologias de participação ampliada. Nele, 12 grupos estiveram em
micro-residência de 3 dias na Arena Dicró, ensaiando, participando de workshops e
tendo consultorias para o desenvolvimento de seus trabalhos. Ao todo foram 2
edições do edital Ensaios Abertos, 1 chamamento para a Galeria L e 1 edital LAB
Dicró, para residências de 1 mês, somando 36 projetos. Estes processos
comprovam que os equipamentos podem e devem ir além da dimensão
palco-platéia, sendo molas propulsoras para a cultura independente. Número de
atendidos em 2017: 74.267 pessoas.

Parceiros que apoiam financeiramente
Secretaria Municipal de Cultura
● Culturas de Periferia 2

Atividade formativa do Culturas de Periferia 2

O objetivo do Culturas de Periferia é formar 20 jovens de duas regiões
administrativas da Zona Oeste carioca em produção cultural e pesquisa
sociocultural, seguindo os moldes da metodologia do projeto Solos Culturais de
empoderar e dar visibilidade aos jovens moradores de áreas de baixa renda e difícil
acesso aos equipamentos culturais e serviços públicos. Publicar um ebook com os
resultados da pesquisa empreendida nas regiões em tela, além de um guia cultural
com as práticas culturais locais.
Em 2017, foi realizado um processo formativo em produção cultural e o
inventário cognitivo de práticas culturais de periferia. A edição contou com 53
candidatos para as 25 vagas oferecidas (47% a mais que na última edição), com 9
evasões. No que se refere aos resultados qualitativos, é possível dizer que o
principal resultado foi a realização do mapeamento inédito das práticas culturais de
periferia na região. Tal mapeamento gerou um mapa digital e um aplicativo, que
promove visibilidade ao território e aos coletivos.
Não há dúvidas sobre o saldo positivo do trabalho feito e que segue em
desenvolvimento com os alunos-replicadores, que além dos conteúdos e rede de
contato adquirida estão mais motivados e empoderados para realizarem suas ações
e as daqueles que estão ao seu redor, valorizando todo o ambiente sociocultural da
Zona Oeste.
PARCEIROS QUE APOIAM FINANCEIRAMENTE
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro
● Oeste Carioca

Museu Bispo do Rosário

O projeto, que está em seu 9º mês, realizou inventários e diagnósticos de
ações culturais e museológicas situados nos bairros que compõem a Área de
Planejamento 4.0, para elaboração de um Guia Turístico e Cultural da região – em
versão de bolso e em forma de aplicativo/site. Além disso, um ebook está em
desenvolvimento. Nele, irá constar a sistematização da metodologia do projeto, com
o resultado da pesquisa, disponível para download no site do projeto.
Os objetivos do projeto são: Fornecer subsídios de agenciamento e
mobilização sociocultural para a potencializar arranjos territoriais locais; Divulgação
da cena cultural regional; Formar uma rede de territórios criativos para o fomento do
turismo de base comunitária e cultural.
O projeto teve como público-alvo instituições, agentes culturais e
museológico direta e indiretamente envolvidos na produção cultural das Regiões
Administrativas da Barra da Tijuca, Cidade de Deus e Jacarepaguá, beneficiando
também estudantes, profissionais da cultura, artistas, gestores, educadores
ambientais e patrimoniais e o público e platéia que utiliza os equipamentos culturais
da região, com especial atenção para os jovens e mulheres da região que
protagonizam a cena cultural.
Parceiros que apoiam financeiramente
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro – Rede Globo (Lei do ISS)
● Índice de Homicídios na Adolescência (IHA)

Desde a sua fundação, o Observatório de Favelas tem atuado no campo dos
Direitos Humanos partindo da premissa de que não há condições de tratar de
políticas sociais nos centros urbanos do país sem considerar as formas de violência
que atingem os moradores dos espaços populares, em especial adolescentes e
jovens. Nesse sentido, temos desenvolvido estudos e proposições de políticas a
partir do eixo de valorização da vida, visando à formulação de estratégias de
enfrentamento da violência urbana que reúnam a Sociedade Civil e o Estado e
tenham potencial para se constituir em políticas públicas.
No campo da produção de indicadores, foi desenvolvido o Índice de
Homicídios na Adolescência (IHA), que estima os riscos que adolescentes, entre 12
e 18 anos, têm de perder suas vidas por causa de assassinatos. O índice é
calculado para todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Ele
expressa, para um grupo de mil pessoas, o número de adolescentes que, tendo
chegado à idade inicial de 12 anos, não alcançará os 19 anos por causa dos
homicídios. Para realizar o cálculo do índice são considerados todos os municípios
brasileiros com mais de 100 mil habitantes.
Essa inciativa é coordenada pelo Observatório de Favelas e desenvolvida em
parceria com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o UNICEF e o Laboratório de Análise da Violência (LAV). Desde 2009,
o Programa de Redução da Violência Letal (PRVL) divulga anualmente o Índice de
Homicídios na Adolescência (IHA).
O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) é uma ferramenta para o
monitoramento e a sensibilização dos gestores públicos e da sociedade em geral
em relação ao fenômeno dos homicídios de adolescentes. Além disso, o IHA se
propõe também a auxiliar na elaboração e avaliação de estratégias específicas para
modificar esta realidade. Pretende-se assim estimular o debate sobre os homicídios
de adolescentes em diferentes instâncias de forma que políticas de prevenção e
redução à violência letal para esta faixa etária se tornem prioridade na agenda
pública do Brasil.
Neste projeto, o estudo calculou o valor do IHA (2014) para os municípios de
mais de 100.000 habitantes, bem como para as Regiões Metropolitanas, os estados

e as cinco grandes regiões do país. Adicionalmente, foram apresentados os riscos
relativos em relação a sexo, cor, idade e meio com que o homicídio foi cometido,
como forma de analisar em maior detalhe o perfil das vítimas e o papel dessas
dimensões na vitimização.
As informações referentes às mortes de adolescentes foram obtidas no
Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde – SIM/DATASUS
e as informações sobre população procedem do IBGE.
No ano de 2017 foram desenvolvidas as seguintes ações: Elaboração do
texto da publicação IHA 2014; Projeto gráfico, diagramação e revisão do texto da
publicação; Impressão da publicação do IHA 2014; Lançamento da publicação IHA
2014; Difusão dos dados do IHA 2014.
Parceiros que apoiam financeiramente
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente –
Ministério dos Direitos Humanos.
● Novas Configurações das Redes Criminosas e regulação da ordem social
após a implantação das UPPs

O presente projeto propõe uma pesquisa sobre as novas configurações das
redes criminosas após a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)
no Rio de Janeiro, buscando aprofundar a compreensão sobre o perfil e as práticas
dos jovens inseridos na rede do tráfico de drogas no varejo e as dinâmicas que
afetam o campo da saúde pública.
O estudo pretende gerar subsídios para a construção de políticas públicas
que visem a superação da lógica da “guerra às drogas”. Nesse sentido, espera-se
contribuir para o debate da política sobre drogas priorizando o campo da saúde
pública. Para tanto, uma maior compreensão sobre o perfil e as práticas destes
grupos é fundamental para romper com estigmas, possibilitar a humanização destes
jovens e impulsionar a criação de alternativas. Além disso, a pesquisa também visa
contribuir para a formulação de políticas de segurança pública inovadoras que
tenham a valorização da vida como um princípio fundamental.

Parceiros que apoiam financeiramente
Open Society Foundations

● Campanha Instinto de Vida

Peça de divulgação da Campanha Instinto de Vida

No ano de 2017, demos início à implementação do Plano de Trabalho do
Observatório de Favelas no âmbito da Campanha Instinto de Vida. A Campanha
Instinto de Vida pode ser entendida como um conjunto de ações de sensibilização e
comunicação, mobilização social e incidência política (advocacy) que busca pautar o
tema da redução de homicídios nas sociedades e governos dos países com os
maiores índices de violência letal na América Latina, visando a redução destes
homicídios pela metade no prazo de dez anos. A Campanha Instinto de Vida foi
pensada, planejada e lançada por um conjunto de organizações latino-americanas
dos países envolvidos, que são: Brasil, Colômbia, Venezuela, El Salvador,
Honduras, Guatemala e México. No Brasil, Observatório de Favelas é uma das
organizações que integra a campanha desde sua formulação.
A proposta do Observatório de Favelas para a Campanha Instinto de Vida foi
construída com dois objetivos centrais:
1. Contribuir na criação da Campanha no Brasil por meio de ações de
comunicação buscando fortalecer mobilizações para o tema que priorizem o
protagonismo da juventude.
2. Promover processos de intercâmbio metodológico com parceiros da
Colômbia e do México que atuam em espaços populares, visando possibilitar

o desenvolvimento de ações conjuntas e aprendizados que ampliem o
repertório das organizações no campo da redução de homicídios.
Parceiros que apoiam financeiramente
Open Society Foundations
● Conexões de Saberes Ensino Médio
O projeto se baseia numa experiência de Ação Afirmativa realizada em 33
universidades federais pelo Observatório de Favelas junto ao Ministério de
Educação, que criou uma rede com milhares de estudantes universitários de origem
popular – negros, indígenas, moradoras de favelas ou periferias, oriundos da escola
pública, de baixa renda e com país que não tinham chegado ao ensino superior.
Esta rede teve um papel central no avanço das ações afirmativas nas universidades
federais, especialmente os programas de cotas para estudantes das escolas
públicas e negros. Posteriormente, o “Conexões de Saberes” se tornou uma política
pública do MEC chamada PET Conexões.
O Conexão de Saberes Ensino Médio se propõe a desenvolver uma
tecnologia social que estimule o acesso e permanência no Ensino Médio e, como
objetivo final, o ingresso ao Ensino Superior. A proposta metodológica apresentada
tem como instrumento principal a familiarização dos estudantes com técnicas de
produção de conhecimento, em particular entrevistas e diagnósticos locais.
Uma pesquisa local sobre as razões que provocam ou dificultam o ingresso e
a permanência na escola seria realizada pelos próprios alunos, que receberiam
formação no campo da metodologia de pesquisa. Eles também participariam de
oficinas de narrativas, com linguagens diversas, e de encontros para discutir temas
que ampliem seu repertório teórico que os ajudem a lidar com questões como o
racismo, o machismo, a homofobia, a intolerância religiosa e outras formas de
intolerâncias.
A partir do diagnóstico que permita compreender as razões que fazem com
que os adolescentes e jovens não entrem na escola ou que dela saiam, o grupo do
Conexões de cada escola seria responsável por um Plano de Ação que contribua
para que a comunidade escolar busque enfrentar o problema e garantir que todos
tenham acesso ao ensino médio.
Durante o ano de 2017, nossa equipe formulou e detalhou esta metodologia e
apresentou uma ferramenta de consulta, que pudesse facilitar o acesso a dados
públicos de educação para os estudantes, professores orientadores e demais
membros da administração escolar.
Parceiros que apoiam financeiramente
Instituto Unibanco
● Território Inventivo da Maré

Seminário Economia Criativa da Cultura

O projeto organizou e realizou um conjunto de ações de formação e pesquisa
no âmbito da arte e da cultura no território de uma das maiores favelas do Rio de
Janeiro e do Brasil: a Favela da Maré. Trata-se da criação do Território Inventivo da
Maré como experiência de promoção de um cluster territorial de economias criativas
da cultura envolvendo agentes do estado, do mercado e da sociedade civil.
A proposta teve como objetivo promover um ambiente de diversidade de
ideias, técnicas e recursos sob os princípios da integração solidária, da parceria
colaborativa

e

da

gestão

participativa,

com

o

objetivo

de promover o

desenvolvimento socioeconômico integrado e duradouro que consolide e amplie
direitos cidadãos fundamentais em espaços populares, em particular o da favela da
Maré.

Parceiros que apoiam financeiramente
Secretaria Municipal de Cultura

● Pesquisa Nacional sobre Organizações de Juventude Negra e Indígena
O maior objetivo deste projeto se inscreve na construção de um painel global
de organizações atuantes com e de juventudes na perspectiva da afirmação e

garantia de direitos desses grupos sociais no Brasil, tendo como referência de sua
construção as diferentes potências de atuação, suas escalas sócio-territoriais de
inserção e sua influência para construção qualificada de agendas de direitos para o
enfrentamento do racismo institucional.
Parceiros que apoiam financeiramente
Fundação Itaú Social

● Instituto Maria e João Aleixo
O Instituto Maria e João Aleixo busca superar as formas tradicionais como se
estrutura o conhecimento, sobretudo aqueles relacionados às periferias urbanas. Os
desafios colocados para as periferias no mundo contemporâneo reforçam a
necessidade de ampliar a qualificação técnica, teórica e metodológica para a
construção de formas e modos inovadores de conhecer e reconhecer as periferias
em suas potências sociais, culturais e econômicas. .Neste sentido, o IMJA busca
através

de

processos

de

formação,

produção

do

conhecimento

e

sistematização de metodologias contribuir para compreensão dos processos
sociais que caracterizam os territórios periféricos, articulando uma rede internacional
de sujeitos atuantes nestes territórios na perspectiva de fortalecer a periferia
enquanto potência de transformação da sociedade.
O IMJA se institucionalizou e a partir de 2018 segue como uma organização
com CNPJ próprio e independente do Observatório de Favelas.
Parceiros que apoiam financeiramente
Fundação Tide Setúbal
Fundação Itaú Social
Fundação Henrich Boll
● Comunicação Institucional

Cobertura Marcha da Maré

O Observatório de Favelas busca criar e articular condições, formas e meios
para uma comunicação que leve em conta a multiplicidade de demandas políticas,
manifestações culturais e processos de produção subjetiva encontrados nos
territórios populares. Com isto procuramos destacar a complexidade e riqueza
presentes nesses espaços da cidade, tão unidimensionalmente representados, em
diferentes contextos históricos.
A Comunicação Institucional atende a todos os projetos do Observatório de
Favelas. No ano de 2017, realizamos também a campanha “Instinto de Vida” a partir
da elaboração de plano estratégico de comunicação seguido das seguintes ações:
criação de peças gráficas, social media, assessoria de imprensa e produção textual.
As ações de comunicação têm como principais objetivos: 1) fortalecer a
mobilização; 2) difundir dados e análises; e 3) propor pautas para veículos da
imprensa de referência e alternativos (levando em conta ainda o papel das redes
sociais nas três frentes). Com isto buscamos estimular o debate público nacional

sobre fenômenos urbanos, redução das desigualdades, segurança pública e
valorização da vida, educação, cultura e artes.
Comunicação Interna -  60 colaboradores da organização.
Site - 8.455 usuários.
Twitter - 17.700.
Facebook - 68.794 curtidores.
Boletim Notícias & Análises: 35.223 assinantes
Parceiros que apoiam financeiramente
Open Society Foundations

- EVENTOS REALIZADOS EM CONJUNTO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES
Seminário Economia Criativa: Turismo e Cultura na Zona Oeste – Faculdades
Integradas de Jacarepaguá
Evento de Encerramento do curso Culturas de Periferia – Arena Carioca Dicró
Apresentação dos dados da pesquisa Culturas de Periferia – Cidade das Artes/Polo
de Economia Criativa da Zona Oeste
I Seminário Tereza de Benguela
Encontro Nacional de Comunicação das Periferias
Seminário Nacional: O que é periferia, afinal, e qual o seu lugar na cidade?
Seminário internacional " O que é periferia, afinal? e qual seu lugar na cidade?"
II Seminário de Urbanização em Favelas
Lançamento da Campanha Instinto de Vida
Marcha da Maré e demais atividades do Fórum Basta de Violência – Outra Maré é
Possível.
Publicação do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), que é divulgado pelo
Observatório de Favelas anualmente em parceria com UNICEF, SNPDCA e
LAV-UERJ
INSTÂNCIAS COLETIVAS QUE PARTICIPOU
FOPIR (Fórum Permanente pela Igualdade Racial)
Fórum Basta de Violência! Outra Maré é Possível!
Polo de Economia Criativa da Zona Oeste
Liga das Rodas Culturais da Zona Oeste
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Aniversário 131 anos da Leopoldina
Aniversário 100 anos da Penha Circular
Festejos da Penha
Campanha Instinto de Vida

Conselho Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro
Conselho Municipal de Cultura
Internacional de Periferias
PARCEIROS QUE APOIAM FINANCEIRAMENTE
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro
Itaú Cultural
Fundação Roberto Marinho
Fundação Henrich Boll
Open Society Foundations
Rede Globo (Lei do ISS)
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente –
Ministério dos Direitos Humanos.
Instituto Unibanco
Fundação Itaú Social
Fundação Tide Setúbal
OUTRAS PARCERIAS DO PROJETO
CDI
Conexão G
Fora do Eixo
IJCA
Inesc
IPPUR
Movimento Down
Olabi
Ponto Cine
Redes da Maré
Secretaria Estadual de Cultura
Secretaria Municipal de Cultura
Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social – Coppe/UFRJ
Academia Valéria Moreyra
Donna Natureza – água natural
Festival Internacional Pequeno Cineasta
Vitrine Filmes
Leão Etíope do Méier
Programa Teatro em Comunidades – UNIRIO
Bonfilm
Centro de Educação Multicultural
Resistência Cultural
Cirko Akrata
4 CRE
FIOCRUZ
CRAS
Clínica da Família
Basílica N. S Penha
Passinho Carioca
Teatro da Laje
Bloco APAFUNK

Olaria Atlético Clube
Rádio Leopoldinense
Polo de Economia Criativa da Zona Oeste
Laboratório de Análise da Violência (LAV – UERJ)
UNICEF
Casa de las Estrategias (Colômbia)
Cauce Ciudadano (México)
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Centro de Estudos Sociais
Enlivender Learning
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Queen Mary University
People Palace Project
Promundo
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
University of Dundee
UPEC
Coletivo de Entidades Negras
Pracatun
PUBLICAÇÕES
Ebook Culturas de Periferia 2
Catálogo Travessias 5
Índice de Homicídios na Adolescência: IHA 2014
Ebook Oeste Carioca
Pesquisa Nacional sobre Organizações de Juventude Negra e Indígena
EXPOSIÇÕES
Mostra Vou Fazer Arte;
Travessias 5 – Emergência;
Diálogos Ausentes.
SEMINÁRIOS REALIZADOS
Diálogos Espocc - Um encontro de ideias, debate e interatividade.
Observatório de Favelas de Portas Abertas
Seminário ”Homicídio na Adolescência no Rio de Janeiro: Incidência e Prevenção”
Seminário Samba e Resistência
Seminário com escolas 4 CRE
PARTICIPAÇÃO EM OUTROS SEMINÁRIOS, CONGRESSOS ETC
Escuta Zona Oeste – Teatro da Escola Sesc de Ensino Médio
Falem da Zona Oeste – Cidade das Artes
Co-criação da Virada Sustentável Rio de Janeiro no espaço Nex
Marcha da Maré
Virada Sustentável Rio 2017

Dia de Mobilização Contra o Genocídio da População Negra
Seminário "Diversidades, Empoderamentos e Educação em Direitos Humanos" IFRJ
Workshop “The Virtual Reporter: 360° Storytelling”
Global Media Forum
Seminário Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tech4peace
Flip 2017
Fórum Microrregião 8 e compõe a mesa intitulada "Mesa de Experiências Positivas:
Compartilhando Experiências Locais"
Reunião sobre Racial Profiling/perfilamento/filtragem racial organizada pela ONU.
FLUPP
Mesa Comunicação e Direitos Humanos no Cinema Público - Maricá.
Reunião sobre perfilamento/filtragem racial organizada pela ONU no Ceará.
I Encontro das Gerências com Gestores de Equipamentos Culturais: Conteúdo e
Acessibilidade | Apresentação de caso - Cases Equipamentos SMC
Ataque HONK no Leão Etíope do Méier
Encontro Nacional do PPCCAM
Seminário “Estratégias de Proteção em Contextos de Violência", organizado pelo
Fórum Grita Baixada
Seminário “Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas PROVITA", organizado pela Escola de Magistratura Federal da 2a Região (Emarf) e
pelo Centro Cultural Justiça Federal (CCJF),

AUDIOVISUAL
Vídeo promocional da Campanha realizado pela equipe de comunicação de
Observatório de Favelas: https://www.youtube.com/watch?v=hYjHLHmGjdo
Elionalva Sousa Silva
Diretora-Executiva
Rio de janeiro, 30 de maio de 2018.
Observatório de Favelas do Rio de Janeiro
Rua Teixeira Ribeiro, 535, Maré, Rio de Janeiro, RJ, Cep. 21.044-251 Tels. (21)
3888-3220/3104-4057
E-mails: contato@observatoriodefavelas.org.br
comunicacao@observatoriodefavelas.org.br

Site: www.observatoriodefavelas.org.br

