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“Corpo Morada: espaços populares como po-
tências e referências para as cidades” é uma 
criação coletiva de um conjunto de pessoas 
mobilizadas para propor e construir novas re-
ferências para o desenvolvimento das cidades 
a partir das favelas e periferias.

Este conjunto de autoras e autores foi constituído a partir do curso 
de extensão “Corpo Morada: favela como patrimônio da cidade”, rea-
lizado pelo Observatório de Favelas e pelo Laboratório da Habitação 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UFRJ) com patrocí-
nio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. 
A força da composição deste grupo é mais uma demonstração do 
Paradigma da Potência dos territórios populares. Este coletivo de 
crias, que carrega a todo o momento e em todo lugar suas origens 
em seus próprios corpos, apresenta ao conjunto da sociedade suas 
referências urbanísticas e arquitetônicas. Essa generosidade se ex-
pressa neste livro e reforça essa característica ancestral das favelas e 
periferias brasileiras. Nossa gratidão à turma, aos que se encontram 
nessa publicação e também aos que aqui não se fazem presente, 
pela partilha genuína e comprometida com seus territórios ao longo 
de todos os encontros do curso.

Desde sua origem, o curso de extensão foi concebido para propor 
um processo pedagógico de desnaturalização das desigualdades 
sociais e, como efeito, de afirmação das potências populares como 
elemento e estratégia política de transformação social. Para tanto, 
partimos da dissolução dos estereótipos e representações sociais 
pejorativas das favelas e suas moradoras e moradores para a afir-
mação destes espaços na cidade enquanto territorialidades de convi-
vência. Identificamos a representatividade deste debate em diversas 
linguagens artísticas que se debruçaram sobre as favelas, por vezes 
estava ausente, mas em outras, se mostrou de forma exuberante e 
imponente. Na sequência nos dedicamos ao espaço construído, aos 
elementos arquitetônicos e urbanísticos que compõem as cidades e 
suas regiões periferizadas, propositalmente colocados ao fim para 
evidenciarmos sua conformação ao tempo histórico e seus determi-
nantes sociais e culturais.

https://revistaperiferias.org/materia/o-paradigma-da-potencia-e-a-pedagogia-da-convivencia/1
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Ancestralidade, memória, conhecimentos populares, solidariedade, 
patrimônio cultural, dentre outros, foram alguns dos elementos que 
ganharam destaque para indicar um horizonte público e político a 
partir das favelas, os quais devem orientar o planejamento urbano a 
fim de garantir o Direito à Cidade. Ao fim e ao cabo, é nesta disputa 
que este livro se insere.

Ao longo de todo este percurso dialógico de compartilhamento de 
saberes contamos com professoras e professores comprometidos 
e engajados com a transformação social a partir de seus lugares de 
atuação. Deixamos registrado nosso agradecimento à Aruan Braga, 
Lino Teixeira, Thais Ayomide, João Felipe Brito, Francisco Valdean, 
Jorge Barbosa, Eliane Costa, Luciana Figueiredo, Tainá de Paula, An-
tônio Firmino, Fernando Ermiro, Mauro Santos, Sylvia Rola, Wilder 
Ferrer, Alcyr de Morrison , Henrique Silveira e Pablo Benetti.

A presente publicação é resultado deste rico curso e organiza os re-
sultados de pesquisa e reflexão deste processo. A introdução é as-
sinada pelo grupo de coordenação do curso e busca apresentar de 
forma mais detida os principais conceitos e referências utilizadas na 
formulação do “Corpo Morada”. A seção seguinte, Inventário de es-
paços populares: algumas referências para a cidade, reúne os resul-
tados da pesquisa das alunas e dos alunos em seus próprios territó-
rios de morada. Cada um apresenta um patrimônio local. Registros e 
descrições percorrem o mapa da metrópole fluminense descreven-
do lugares significativos e valorosos nas favelas do Rio. Já em Potên-
cias populares para a cidade os elementos positivos destes espaços 
são expandidos em um exercício de projeção. Desde intervenções 
localizadas no território até políticas públicas na escala governamen-
tal são descritas e formuladas na intenção de exercitar, refletir e pro-
por ativamente uma nova cidade. Por fim, as Considerações Finais 
amarram esses resultados e apontam caminhos de fortalecimento 
do sujeito coletivo popular e sua incorporação na Agenda Urbana 
das cidades.

Boa leitura.
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Fundado em 2001, o Observatório de 
Favelas do Rio de Janeiro é uma Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse 
Público sediada no Conjunto de Favelas 
da Maré, dedicada à produção de conhe-
cimento e metodologias visando incidir 
em políticas públicas sobre as favelas e 
periferias e promover o direito à cidade. 
Buscamos construir experiências que su-
perem as desigualdades e fortaleçam a 
democracia a partir da afirmação das fa-
velas e periferias como territórios de po-
tências e direitos.
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Observatório 
de Favelas
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as As representações  hegemônicas sobre as 
favelas e sujeitas/os moradoras/es destes 
territórios são marcadas por estereótipos 
e expressões que ressaltam, sobretudo,  a 
“ausência”, a “carência”, a “precariedade”, a 
“pobreza” e a “violência”.  

Tais formas de ver as favelas definem as for-
mas de intervir nestes espaços e, ao fim, jus-
tificam um conjunto de ações públicas e pri-
vadas que reiteram violências e hierarquias 
estruturantes de nossa sociedade, pautadas 
nas desigualdades de classe, raça, gênero, 
sexualidade e território.

Como é possível pensar e incidir sobre a 
cidade a partir de suas favelas e perife-
rias?

Partindo do desejo de dar respostas a esta 
pergunta, nosso trabalho é estruturado em 
programas e projetos, prioritariamente em 
cinco eixos: Políticas Urbanas; Educação; Co-
municação; Arte e Território; Direito à vida e 
Segurança Pública.

Partimos destes eixos temáticos e buscamos 
afirmá-los como campos estratégicos, pois 
apresentam desafios e potenciais determi-
nantes para transformações sociais  estrutu-
rantes.

Assim, nos empenhamos na elaboração e 
implementação de programas, projetos e 
ações que sejam capazes de integrar e en-
trelaçar estes campos aos debates de raça, 
gênero, classe, sexualidade e territorialidade 
numa perspectiva interseccional, a fim de 
garantir e ampliar direitos e oportunidades 
para favelas e periferias e suas/seus mora-
doras/es.

De forma propositiva e ativa pautamos a 
agenda da cidade por meio da produção e 
difusão de conhecimentos; do desenvol-
vimento de metodologias de intervenção, 
mobilização e formação; e da articulação e 
implementação de processos de incidência 
política e qualificação do debate público, 
com vistas à redução das desigualdades e 
ao fortalecimento da democracia a partir da 
afirmação das favelas e periferias como ter-
ritórios de potências e direitos. 

É a partir das favelas e periferias que olha-
mos para as questões da cidade; sobre ela 
refletimos e propomos modos diversos de 
intervenção e construções solidárias de ex-
periências que possam impactar políticas 
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O LabHab é um Laboratório da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, que 
tem como objeto de pesquisa a habitação 
em suas múltiplas perspectivas. Foi cria-
do em 1996 pelo Prof Mauro Santos e 
está vinculado ao PROARQ, Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura da FAU/
UFRJ. Uma de suas principais atuações tem 
sido a proposição de requisitos e critérios da 
eficácia de projetos e programas habitacio-
nais de interesse social. Realiza estudos da 
ocupação e adaptação sócio-urbana de di-
ferentes complexos arquitetônicos de habi-
tação social no Rio de Janeiro. O desenvolvi-
mento de metodologia apropriada constitui 
foco especial, buscando-se a triangulação de 
métodos e abordagens. As representações 
sociais da moradia têm sido utilizadas com 
vistas a identificar os sentidos a ela atribuí-
dos.

Ao longo destes anos foram estudados vá-
rios programas e conjuntos habitacionais, 
como a Vila Operárias da Fábrica Confiança, 
IAPI´s da Penha e Realengo, o conjunto ha-
bitacional do Pedregulho, reassentamentos, 
incluído o Bento Ribeiro Dantas na Maré, o 
programa Novas Alternativas e, mais recen-
temente, conjuntos habitacionais inseridos 
no Programa Minha Casa Minha Vida.

O LabHab desenvolveu, em parceria com o 
Ateliê Universitário, o Plano de Reabilitação 
e Ocupação dos Imóveis do Estado do Rio de 
Janeiro na área central da Cidade do Rio de 
Janeiro.

Atualmente atua também em ações de ex-
tensão em parceria com o Observatório de 
Favelas. 
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Sobre o Laboratório 
de Habitação (FAU/UFRJ)
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Sobre a Secretaria Municipal de 
Cultura da Cidade do Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Cultura tem 
uma política pública focada na valoriza-
ção da diversidade cultural do carioca e 
na democratização do acesso aos bens cul-
turais. Nossos investimentos refletem a 
preocupação básica de oferecer oportuni-
dades a uma quantidade cada vez maior 
de produtores e realizadores e ampliar a 
capilaridade das ações da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura (SMC).

Criada em 2013, a lei de incentivo à cultura 
da cidade do Rio de Janeiro é o maior me-
canismo de incentivo municipal do país em 
volume de recursos. No ano de 2021, atuali-
zamos os procedimentos para torná-la ainda 
mais democrática e mais simplificada. O Rio 
de Janeiro possui uma produção cultural di-
versa e que é decisiva para o seu desenvol-
vimento e para o bem-estar da população. 
Nossa lei, carinhosamente apelidada de Lei 
do ISS, é um mecanismo de fomento que 
busca estimular o encontro da produção cul-
tural com a população.
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De acordo com o IBGE, as favelas são 
definidas como “aglomerado subnormal 
formado por um conjunto de domicílios 
com no mínimo 51 unidades que ocupa, 
de maneira desordenada e densa, terreno 
de propriedade alheia (pública ou parti-
cular) e que não possui acesso a serviços 
públicos essenciais” (IBGE, 2011). As re-
presentações hegemônicas historicamente 
classificam as favelas e regiões periféricas 
como espaços marginalizados da cidade, 
geralmente associados às suas “ausências”. 
Desde o início do século XX, a partir das re-
presentações dos cortiços nos veículos mi-
diáticos da época, até a definição do IBGE 
de 2011, há uma construção de uma visão 
depreciativa sobre os territórios populares, 
retratando-os por aquilo que eles “não são” 
e “não tem”. Tais formas de representação 
podem ser entendidas como Paradigma da 
Ausência.

O reconhecimento dos efeitos das desigual-
dades manifestos nas áreas periféricas é 
fundamental para disparar mecanismos de 
cobrança e luta por condições de vida dig-
nas e promover o Direito à Cidade. Contudo, 
o foco com caráter depreciativo, que atribui 
a esses territórios a única condição de mar-
ginalidade contribui para a construção de 
um imaginário coletivo de que esses lugares 
não podem ser reconhecidos por suas qua-
lidades, sendo, portanto, um problema para 
a cidade. Assim operam as “Pedagogias da 
Monstrualização”, funcionando a partir de 
um processo de violência simbólica, anula-
ção e extermínio do outro.

Destaca-se neste processo o papel da mídia 
hegemônica, interessada na manutenção do 

Introdução

IBGE. Censo 2010 aprimorou a identificação dos aglomerados subnormais. Agências de Notícias IBGE, 2011. <https://
agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/14152-asi-censo-2010-apri-
morou-a-identificacao-dos-aglomerados-subnormais>, acesso em set, 2021. 
https://revistaperiferias.org/materia/o-paradigma-da-potencia-e-a-pedagogia-da-convivencia/

2
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status da “área formal” da cidade. A estigma-
tização territorial impõe às favelas a condi-
ção de lugares onde apenas os “excluídos” 
consideram viver, retira do Estado a respon-
sabilidade do investimento e coloca a segre-
gação e a violência como as únicas formas de 
intervenções possíveis. Isso se reflete não só 
na exclusão das periferias em suas oportu-
nidades de acessar e usufruir das benesses 
urbanas, como também na exclusão de tudo 
que nelas é produzido. O funk - assim como 
o samba no passado - sendo colocado como 
“não cultura”, jovens como “criminosos”, mo-
radias como “invasões”.

Portanto, é fundamental entender a favela 
a partir de suas potências no combate às 
lógicas estigmatizantes, entendê-la como 
pertencente à cidade e na elaboração de 
políticas públicas mais igualitárias. O poder 
inventivo cultural e arquitetônico, e as inten-
sas relações de sociabilidade, por exemplo, 
podem ser reconhecidas como potenciais 
populares. Neste sentido, o “Paradigma da 
Potência” está presente nas diversas formas 
de produção cultural, arquitetônica e de vida 
contra hegemônicas que contribuem para a 
construção de espaços pluriculturais, multi-
étnicos e legítimos, que prevalecem, apesar 
das dificuldades impostas pelo sistema polí-
tico-econômico. 

As experiências particulares de territórios 
periféricos devem ser reconhecidas por si 
próprias, e não contrastadas com referên-
cias normativas hegemônicas. Só assim será 
possível desenvolver uma cultura da convi-
vência, onde todos são capazes de entender, 
respeitar e abraçar as diferenças em vez de 
eliminá-las. 
Estes foram alguns dos conceitos e referen-
ciais apresentados no primeiro módulo e ex-
plorados ao longo de todo curso.

2

3
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No segundo módulo essas relações foram 
trabalhadas no campo cultural. As represen-
tações midiáticas citadas também se esten-
dem para o cinema, a fotografia, a música 
e também nos espaços da cultura digital. 
Quando se fala das representações cinema-
tográficas na favela geralmente a violência é 
o principal estereótipo proposto.

A leitura estigmatizante dos territórios é 
constituída a partir de uma interpretação 
de um conjunto de símbolos e patrimônios. 
Para entender como é feita essa leitura, é 
necessário entender que o patrimônio é o 
modo de se registrar a história para as gera-
ções futuras e que essa história foi, e ainda 
é, escrita pelas classes dominantes. O patri-
mônio é, portanto, uma disputa de poder e 
de quais alguns símbolos precisam ser retra-
tados e ressignificados. 

A interpretação da cidade é feita a partir do 
olhar, educado para naturalizar e reproduzir 
aquilo que é observado e aprendido. A pai-
sagem do Rio de Janeiro, por exemplo, é in-
terpretada a partir de ideais estigmatizantes 
de áreas “formais” e “informais”, cuja lógica 
opera a partir de conjuntos de símbolos que 
dão significado para aqueles como “espaços 
da ordem”, e geralmente esses são os luga-
res onde as classes dominantes estão pre-
sentes. A imagem das favelas é, portanto, 
apresentada a partir de ideais como áreas 
“carentes”, “subnormais”, ainda que nesses 
territórios existam seus próprios conjuntos 
de símbolos. Contudo, esses símbolos não 
são reconhecidos como patrimônios, pois 
atentam contra as formas hegemônicas de 
representações do poder. Logo, os estigmas 
levam a leitura da cidade a ser feita de forma 
fragmentada, ainda que ela seja uma única 
cidade.

“As paisagens nos interpelam em dife-
rentes sentidos do Olhar: estético, his-
tórico, afetivo, imaginário (...) porque 
enunciam os sentidos dos nossos corpos 
no espaço socialmente construído” 
(Jorge Luiz  Barbosa, fundador do Observatório de 
Favelas) 

In
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A preservação da memória da favela é funda-
mental para o conhecimento de seu passado 
e cultura, através do olhar de quem conhece 
esse território de forma íntima e sensível. As-
sim, será possível o fortalecimento de suas 
raízes culturais e preservação de sua história 
enquanto patrimônio da cidade.  

No final do século XX houve uma forte vi-
rada cultural marcada pelo surgimento de 
uma nova cultura da periferia, que se impôs 
como um novo movimento produzido por 
atores e atrizes oriundos dos territórios po-
pulares. Mídias coletivas locais, ONGs comu-
nitárias e o audiovisual periférico surgiram 
e se mantiveram, ainda que com desconti-
nuidade de investimento público e privado, 
ressignificando esses territórios, até então 
invisibilizados.

Com objetivo de recuperar a memória cole-
tiva, o Museu Sankofa - Memória e História 
da Rocinha busca constantemente a intera-
ção com o morador, tendo ele como prota-
gonista de sua história, enquanto doador 
do acervo e memória. A forma de exposição 
também é importante, não necessariamente 
havendo um espaço físico estático, podendo 
se apropriar da própria topografia da área, 
com suas ruas e becos, constituindo o patri-
mônio histórico e cultural desse espaço. No 
entanto, com os avanços tecnológicos, essas 
relações se potencializam com o fenômeno 
das redes sociais, surgindo como um novo 
espaço de interações socioculturais. A apro-
priação pelas classes populares de disposi-
tivos tecnológicos, antes predominantemen-
te ocupados pela elite branca, marcou uma 
nova forma de territorialização: O Ciberes-
paço, onde a comunicação começou a se dar 
de forma descentralizada e autônoma.

Essa relação da população com seu territó-
rio pode ser também explorada a partir dos 
elementos construídos. Seja em sua acepção 
simbólica ou material, os saberes construti-
vos populares se apresentam na paisagem 
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das grandes cidades: moradias que, num 
equilíbrio improvável, revelam a criatividade 
de quem produz esses espaços e traduzem 
valores de pertencimento, usos compartilha-
dos de espaços, técnicas de sustentabilidade 
e estilos de vida legítimos na dinâmica urba-
na.

As favelas são territórios que expressam a 
diversidade, a riqueza e a pluralidade na (re)
invenção de arquiteturas populares que de-
vem ser consideradas como verdadeiros pa-
trimônios culturais construtivos.

Apesar disso, a falta de recursos não é sem-
pre superada. Há muitas moradias que ex-
põem seus moradores a situações de insa-
lubridade, seja por falta de manutenção, por 
serem construções interrompidas ou pelo 
uso de materiais de baixa qualidade. Falta 
de ventilação adequada, infiltrações, inse-
gurança estrutural e riscos de incêndio são 
algumas situações comuns de serem encon-
tradas. Para enfrentar essas dificuldades, 
surge em 2008, a Lei da Assistência Técnica 
em Habitação de Interesse Social que garan-
te que “famílias com renda de até três salá-
rios mínimos, em áreas urbanas e rurais, re-
cebam assistência técnica pública e gratuita, 
prestada por profissionais habilitados para a 
elaboração de projetos, acompanhamento e 
execução de obras necessárias para a edifi-
cação, reforma, ampliação ou regularização 
fundiária de suas moradias.” 

Algumas experiências importantes de Assis-
tência Técnica foram apresentadas no ter-
ceiro módulo do curso, muitas delas fora do 
contexto da Lei de ATHIS, pois não contaram 
com recursos públicos para sua implanta-
ção. São iniciativas pontuais de grupos de 
pesquisa e extensão da Universidade, ou-
tras realizadas por grupos e cooperativas de 
moradores, as quais indicam a variedade de 
modelos deste tipo de ação. Em geral, apre-

In
tr

od
uç

ão sentam grande impacto positivo na vida das 
pessoas que tiveram melhorias implantadas 
em suas casas.

Esta relação entre o projetado, o executado e 
o vivido é apresentada no curso por meio da 
história do Tijolinho, o TJ, um conjunto habi-
tacional que fica na Nova Holanda, uma das 
favelas do Complexo da Maré. O Tijolinho é 
a própria história em construção. Uma his-
tória que tem início nos anos de 1960 com 
a construção de um conjunto de habitação 
provisória para receber famílias que haviam 
sido removidas de favelas da Zona Sul do Rio 
de Janeiro e que viveram na provisoriedade 
por décadas.

As casas originais do conjunto habitacional 
eram feitas em madeira com a promessa de 
que os moradores teriam suas casas “defini-
tivas”, em alvenaria, num segundo momen-
to. Como era “provisório”, os moradores não 
tinham gerência sobre as casas que mora-
vam, pois pertenciam ao Estado e eram ad-
ministradas pela Fundação Leão XIII. A pro-
visoriedade traz uma perspectiva perversa, 
pois a não concretização da casa definitiva 
coloca as famílias em suspenso, num eterno 
devir.

“Esses centros surgiram a partir de uma 
ideologia ainda mais perversa, pois con-
siderava que os favelados não tinham 
condições de sair direto de um barraco de 
favela para um apartamento em um con-
junto habitacional, que precisam de uma 
temporada educativa nos centros para 
adquirir novos hábitos mais civilizados e 
urbanos” 

Durante muitos anos, poucas políticas pú-
blicas chegaram à Nova Holanda. Porém, as 
que aconteceram se concentraram no pro-
vimento de infraestrutura, tendo poucas 
ações para melhoria das moradias. Nos anos 

LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. (disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/
lei/l11888.htm)

4

4

CARVALHO, Monique B. Uma Maré de lutas: memória e mobilização popular na favela Nova Holanda. Rio de Janeiro, 
2006

5

5
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de 1980, o Projeto Rio trouxe a esperança 
de que essa realidade poderia ser revertida. 
Mas depois de quase uma década de ações, 
o Projeto Rio foi interrompido, deixando mi-
lhares de famílias vivendo ainda em mora-
dias muito precárias. A estrutura do Projeto 
Rio propiciou o fortalecimento das Associa-
ções de Moradores que eram fundamentais 
para a operacionalização do projeto, o que 
foi fundamental para a construção de um 
movimento comunitário de luta por mora-
dia.

No início dos anos 90, portanto, quase 30 
anos após suas construções, as casas mode-
lo “duplex” deste conjunto de habitação pro-
visória em Nova Holanda encontravam-se 
em condições gravíssimas de degradação, 
com riscos de desabamento e incêndio.

Os moradores se uniram para lutar por me-
lhores condições e tiveram grandes con-
quistas. Uma delas foi a reconstrução dos 
“duplex”, agora em alvenaria. Foram 253 uni-
dade habitacionais construídas. Neste pro-
cesso, destaca-se a experiência da Coopera-
tiva Mista e de Consumo dos Moradores de 
Nova Holanda (COOPAMANH) para venda de 
materiais de construção a preços acessíveis 
e com condições de pagamento favoráveis. 
Esta experiência é tida até os dias de hoje 
como um exemplo bem sucedido de mobili-
zação social na área de habitação. A Coope-
rativa instalou uma fábrica de componentes 
(blocos e vigotas para laje) de concreto. Esta 
fábrica forneceu materiais para produção de 
unidades habitacionais com o apoio do es-
critório técnico ARCO da Universidade Santa 
Úrsula.

In
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ão Hoje o conjunto está completamente alte-
rado, revelando a necessidade do morador 
adequar a sua casa às diferentes fases da 
vida, às novas conformações familiares. As 
casas crescem, se dividem, se transformam. 
As relações de afeto com a casa estão sem-
pre presentes.

Essa é a história do Tijolinho, mas também 
de tantos outros territórios populares que se 
reinventam, afirmam sua existência na cida-
de e devem ser referências para o desenvol-
vimento urbano. 



Inventário de 
espaços populares 

potentes

Foto: Nana Perdomo
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Complexo da Maré
Rogério Santos
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Favela - Pobreza - Vida

A imagem escolhida diz respeito à minha ado-
lescência como morador da Maré. Remete à 
década de 1980 do século passado, onde as 
moradias, em sua boa parte, eram no forma-
to de palafitas (identificando assim o proces-
so de miserabilidade das famílias mareenses 
nesse período). Esse tipo de construção era 
comum na Maré das palafitas pois as condi-
ções de vida e, conseqüentemente, o binô-
mio trabalho/salário dos trabalhadores não 
eram suficientes para a compra de uma casa 
de alvenaria ou o pagamento de aluguel. 
Neste instante, a Maré era um exemplo de 
espaços residenciais segregados na Cidade 
do Rio de Janeiro pois as condições de vida 
eram insatisfatórias para boa parte de sua 
população.
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Nascido e criado aqui na favela, né? 
Desde sempre. 

[Morar na Maré] Diz muita coisa
Aqui que eu moro, é meu lazer.  

Tenho vários amigos aqui, moradia. 
Vi muita coisa crescer aqui nessa favela. 

[A Maré] Representa tudo, moradia, bem viver.
[Me desperta] Sentimento de gratidão por estar 

aqui até hoje, também vários amigos.

Antônio Fernandes Oliveira 
(morador do Complexo da Maré) 
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Bonsucesso  
Comunidade  da Perereca

Hayssa Faria
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Infância, abrigo e origem

Essa festa foi pela reinauguração da pra-
cinha, o único espaço de lazer que tem na 
comunidade. Obra subsidiada pelos mora-
dores e a festa foi feita com a doação de be-
bidas e alimentos dos próprios moradores.
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Recomeço, conquista e direito

Esse espaço representa uma nova jornada 
para minha família e por consequência 
meu local de abrigo e reconhecimento 

enquanto pessoa. Moro aqui a vida toda e 
sei o quanto foi importante cada batalha 

por esse território que não foi dado e sim 
conquistado, maior sentimento que me 
desperta é orgulho pela minha família e 

felicidade pela oportunidade de estarmos 
sempre juntos, principalmente..

Érica
(moradora da Perereca)
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Complexo do Alemão
Teleférico Estação Morro 

da Baiana
Simone C. da Silva
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mudanças, acessibilidade e conexão

Espaço foi muito bem utilizado pelos mora-
dores com a devida finalidade de mobilidade 
urbana, enquanto o Estado manteve a ma-
nutenção. Entretanto, acho que as salas que 
existiam dentro tinham estrutura suficiente 
para receber algum projeto de biblioteca co-
letiva, no qual os livros de todas categorias 
literárias seriam doados pelos moradores e 
aproveitado por todo território do Complexo 
do Alemão.

ENTREVISTA
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Recomeço, amizades 
e crescimento

Ele [Morro da Baiana]  representa uma 
nova na minha vida, um recomeço bom de 

muita calmaria, um sentimento de paz.

Alana Albuquerque
(moradora Morro da Baiana)
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Bruno Santana
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Pertencimento, potencialidade 
e centralidade

Considerada a comunidade “mais problemá-
tica” do Complexo do Alemão pelas autorida-
des de segurança, a Nova Brasília sempre foi 
um espaço de bastante centralidade para a 
população desta e de outras favelas do en-
torno, pelo seu comércio, igrejas, largos e 
quadras esportivas, sendo uma delas a de 
um CIEP, que sempre possibilitou o lazer, a 
prática esportiva e a realização de eventos 
culturais. Após a pacificação do conjunto, em 
2010, que pouco tempo depois daria sinais 
de sua ineficácia, a favela recebeu diversas 
outras intervenções, como o primeiro cine-
ma 3D em favelas do Brasil e uma nova pra-
ça com a presença de uma nave do conheci-

Complexo do Alemão
Nova Brasília

mento, que rendeu até prêmio internacional 
de arquitetura. O espaço passou a receber 
uma ainda maior confluência de atividades 
culturais locais. Ainda durante o período dos 
megaeventos, com o fim dos investimentos, 
a favela assistiu ao fechamento de todos es-
tes equipamentos.
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Jefferson Cantanhede

Crianças, pertencimento, 
reapropriação e urbanismo tático

Na criação de uma criança favelada a relação 
com a rua é uma das vivências que mais con-
tribuem no processo de formação intelec-
tual, pois é através dela que se aprende os 
primeiros cabrestos educacionais e onde se 
percebe as primeiras problemáticas sociais, 
econômicas e infra estruturais, presentes 
em qualquer favela.

A subjetividade da rua está presente na as-
sociação à liberdade após um período de 
castigo, e na formatação de costumes e brin-
cadeira locais nos primeiros grupos de per-
tencimento que geralmente possuem um 
forte vínculo com a localidade, como a rua 
ou quadra de moradia.

Complexo do Alemão
Rua Paraíso

Também é na rua que as crianças da favela 
tem o primeiro contato com a política, pois 
devido à falta de espaços destinados à recre-
ação, a rua acaba se tornando o único espa-
ço que as crianças podem brincar - o parque 
da criança favelada é a rua - e isso ocasio-
na alguns choques nas interações com os 
adultos que se sentem ou são afetados pela 
apropriação infantil desses espaços que, em 
tese, não deveriam receber este tipo de uso 
por diferentes motivos, tais quais, perigo de 
acidentes, violência, danos em automóveis, 
barulho excessivo, entre outros.

No Complexo do Alemão, na localidade co-
nhecida como Área 5, se encontra a Rua Pa-
raíso que é um lugar onde, culturalmente, as 
crianças costumam brincar. Além disso, os 
demais moradores também tem costume de 
fechá-la aos domingos para festas e para as-
sistir aos jogos de futebol. Essa apropriação 
só é possível porque existe uma outra rua 
por onde os carros podem ser desviados, e 
essa condição espacial é algo bem incomum 
ao traçado urbano do entorno.
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Amanda Abreu

Fo
to

: A
m

an
da

 A
br

eu

Grade, identidade e disputa

Eu moro na casa verde à esquerda. Essa é 
uma imagem da vila onde moro em Inhaúma 
e gosto bastante, mas sempre me incomo-
dou a contradição com a favela de frente, o 
medo, porque sempre tem bastante tiroteio 
e o fato do teleférico que beneficiava muita 
gente não funcionar mais. Se reparar tam-
bém todas as casas tem muitas grades (as-
sim como a minha).

Inhaúma
Vila Santo André
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Bonito, ladeira e duplex

O que este espaço representa 
para você? Moradia

Quais sentimentos ele te desperta? 
Muitos, da minha infância

 principalmente.

Rosi (53 anos)
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Byatryz Guimarães
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Apropriação, reunião e tempo

Antiga fábrica de pão, hoje é a Associação de 
Moradores do Quitungo. Sua deterioração 
torna a interpretação do local como abando-
nado, mas nele acontecem diversos serviços 
para a comunidade.
Porém sua relevância para o entorno não se 
resume –nem parte– destes serviços, mas 
sim de ser um espaço apropriado pela po-
pulação e integrado na paisagem, localizado 
em frente ao principal ponto de lazer da re-
gião: o Campo da Aliança.

Brás de Pina
Associação dos Moradores 

do Quitungo
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Construção, fábrica 
e reinventar

Representa minha história 
Decepções

Luciene Corrêa Rezende 
 (moradora Quitungo)
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Alyne Fernanda Reis
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Transitoriedade, fluxos e pertença

“Se os bondes formaram a zona sul, os tri-
lhos construíram os subúrbios, periferias, 
pessoas e sonhos”

Nascida em Campo Grande, na Zona Oeste 
do Rio de Janeiro, o Trem foi o meio de tor-
nar possível ser atleta durante a infância até 
a fase adulta. Os clubes, por sua vez se en-
contram localizados na Zona Sul da cidade. A 
estação de trem foi o local de encontro, par-
tida e partilhas – saía da escola direto para a 
Estação de Campo Grande, onde minha mãe 
me aguardava com o almoço. “Coma deva-
gar”, aguardava paciente. Em seguida, dava 
sua benção, e assim, seguia para o trabalho 
e eu para o treino.  A ausência da tecnologia, 
fazia com que o último vagão fosse o local de 
encontro com as outras amigas para chegar 
até o clube. 

Assim, a partir dos 11 anos avistava a cidade 
em cima dos trilhos, conhecendo territórios 
antes nunca mencionado e raramente co-
nhecido por outros amigos da mesma idade, 
que se delimitavam apenas no bairro. 

Madureira
Estação de trem

Já adulta e com residência na Zona Norte, 
enquanto estudante da Universidade Fe-
deral Rural do Rio de Janeiro, novamente o 
Trem foi o meio de tornar sonhos possíveis, 
e agora fazendo o caminho inverso. Com 
uma nova Estação para ser o local de mora-
da transitória, A Estação de Madureira. mas 
conhecendo lugares  desconhecidos por 
muitos. 

Acredito nos trilhos e em sua contribuição 
para minha formação pessoal e profissional. 
Enquanto Urbanista, agregando o conheci-
mento de tantos territórios invisibilizados 
que durante os cinco anos na escola não 
fora debatido, e leva-los a partilhar é possi-
bilidade de discutir moradas e pessoas que 
por muitas vezes se tornam invisíveis.
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Cotidiano, mobilidade, 
compras.

Este espaço representa o vai e vem, repre-
senta repetições de ações, movimento... 

A dinâmica da vida do trabalhador. 
Este espaço me desperta o sentimento de 

agitação, correria, a eterna pressa de quem 
vai e quer chegar rápido a sua labuta diária e 
de quem volta e também quer chegar rápido 

ao lugar de descanso.

Roberta 
(moradora do Engenho de Dentro)
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Gustavo Lennon
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Aglomeração, pertencimento 
e resistência

É essa paisagem ao mesmo tempo que 
me sufoca
É o que me acalma e me encontra.
É ela que me trás para a terra de novo 
quando perco o chão
É ela que me reencontra sempre que eu 
não pertenço
É ela que me abraça e me apresenta de 
novo o meu eu
É ela
Favela

Padre Miguel
Vila Vintém
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Amor, Família e origem

O bairro representa toda minha vida, sempre 
morei aqui, perto de toda minha família. De 

vez em quando a gente se estressa por causa 
dos vizinhos, da bagunça que tem, mas fora 

isso eu gosto muito daqui, tem muito comér-
cio, um ambiente tranquilo, minha família 

mora próxima de mim.

Mirian Silva
(moradora da Vila Vintém em Padre Miguel)
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Pertencimento, disputas 
e movimento

Subúrbio carioca, periferia
Minha área, minha esperança
Calçadão, encontro, conversa,
batuque e repique...assim é bangu.

Prelúdio do futebol
Apogeu do tecido
Berço imigrante

Lugar do comércio, arte e lazer
Entre tantas facetas, fica a certeza,
A urdimbre, a hub, a ágora...assim
 é o calçadão.

Bangu
Calçadão
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Segregação; Progresso, educação 
e cultura; Esporte e lazer

Representa um importante polo econômico 
regional que atrai trabalhadores de diversas 
regiões, centralizando em si opções modais 

que o ligam a diversos outros bairros e muni-
cípios; e com opções, ainda que limitadas, de 

cultura, esporte, lazer e educação.
O sentimento de pertencimento, de integra-

ção e amor!

Sidnei Avelino da Silva
(morador de Bangu)
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Rafaela Cardoso Batista
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Santa Cruz
Quintal Cultural

(Obra Social Filhos da Razão e Justiça)

Escola, Casa, Família, Comunida-
de, Saúde e Bem-estar. 

Os quintais são extensões das casas, são es-
paços potenciais que oferecem às famílias e 
à sociedade inúmeras possibilidades de uso. 
Segundo o dicionário Aurélio é um pequeno 
terreno,  muitas vezes com jardim ou com 
horta, atrás da casa. Mas não se reduz a isso, 
SOUSA et al. (2014) nos explica que, os quin-
tais são espaços que estão ligados a ativida-
des próprias a uma sociedade agrícola que, 
transferida para a área urbana, reproduz 
práticas do meio rural.

A partir disso, podemos compreender que os 
quintais cumprem uma importante função 
para famílias que residem nessa localida-
de, e, que de alguma forma, tentam manter 
viva suas memórias e sua relação com a ter-
ra através da manutenção desses quintais. 
Com isso podemos afirmar que, a presença 
desses ambientes, representam a salvaguar-
da de práticas que são de grande valor para 
os diferentes grupos existentes na socieda-
de. Sendo assim, ao oportunizar os quintais 

SOUSA, D. A. et al. Agrobiodiversidade em quintais familiares no município de Caxias, Maranhão.6

6
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como pontos culturais, esses lugares de tro-
cas e sociabilidades, são transformados em 
espaços de resistência e de multiplicação de 
saberes pouco disseminados na cidade. 

Diante disso, trago minha experiência pesso-
al, e do espaço demonstrado nas imagens, 
que representa o quintal da Obra Social Fi-
lhos da Razão e Justiça, localizado na comu-
nidade do Mineiro Pau em Santa Cruz, zona 
oeste do Rio de Janeiro, onde atuo como 
voluntária. É desse lugar que parto para de-
fender a utilização desses espaços como po-
tências a serem replicadas na cidade, já que 
essa experiência é um exemplo exitoso entre 
muitos outros existentes neste e em outros 
territórios. Como exemplos aqui no bairro, 
cito o quintal da Casa da Rua do Amor, loca-
lizado na Urucânia. Trata-se de um espaço 
cultural gerido pela companhia de teatro 7 
Phocus. Além deste, temos também a expe-
riência da conquista do Coletivo XXIII, na lo-
calidade do João XXIII, que ressignificou um 
espaço abandonado, um lixão, em um cen-
tro cultural, conforme relato da integrante 
do coletivo, Claudia Pereira em depoimento 
para o projeto da FLUP, Cartas para Esperan-
ça - Santa Cruz. A mesma ainda relata que, o 
carnaval começava nos quintais, nos ensaios 
dos blocos no pré-carnaval. 

A comunidade do Mineiro Pau, é formada 
em sua maioria pela população preta, e con-
vive com inúmeros problemas sociais que 
afetam a qualidade de vida dos moradores, 
e incide de forma ainda mais prejudicial na 
formação das crianças e dos adolescentes. 
Por isso, em 2016, por mobilização dos re-
sidentes desta localidade, nasceu o projeto 
social que funciona com doações e através 
do trabalho voluntário de profissionais de 
diferentes áreas com o objetivo de suprir as 
carências socioculturais dessa população. 
Durante esses cinco anos de atuação, o pro-
jeto tem promovido na localidade muitas 
melhorias, pois oferece inúmeras oficinas, 
cesta básica e ainda tem realizado estudos 
para preservação da memória da dança do 
Mineiro pau. 
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Humildade, família e afeto
O quintal representa para mim 

ensinamentos.

Jacilene
(moradora da Comunidade Mineiro Pau)
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Juliana Nascimento
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Vida, potências e encontros

Escolhi por entender os trens enquanto tam-
bém meu território ainda que passageiro, 
mas meu território, enquanto um espaço de 
encontro e desencontros, tal como muitos 
outros que ocupo.

Especificamente a placa de Japeri: Paracambi 
x Central por me lembrar os meus caminhos 
e do percurso de volta. 

Ainda que eu vá, eu volto... Eu volto por ter 
pertencimento, por acreditar que neste lugar 
de potência e vida.

Os trens são lugares de potência, de vida, de 
energia, de encontro e desencontros.

Japeri  
Estação de trem
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Cansaço, estresse,
 mas também alegrias.

Utilizo os serviços da SuperVia em 
torno de 20 anos, pois trabalho na 

zona oeste do Rio de Janeiro, Barra 
da Tijuca. 

Ana Paula Nascimento da Silva
(cria da Baixada Fluminense, moradora 

de Paracambi)
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Eliane Benicio dos Santos
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Segurança, curiosidade e  desejo

Esse morro sempre aguçou a minha curiosi-
dade.
O que tem lá? O que existe atrás dele? 
Olhar para o morro à frente de casa, todos 
os dias, me estimulava a ir além do lar onde 
eu me sentia segura; 
a querer novas paisagens para os meus 
olhos, novos desafios para a vida.

Anchieta
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Lar, porto seguro e certeza

Esse bairro pra mim representa famí-
lia, porque toda minha família se en-

contra nesse lugar. E sentimentos que 
posso dizer por esse lugar, que me 

despertam, é de começo e recomeço.

Luciene Akaboshi
(nascida em Nilópolis e moradora de 

Anchieta)



32
In

ve
nt

ár
io

Mozileide Neri Barbosa

Afeto, memória e homenagem

O meu lugar escolhido foi o Espaço de De-
senvolvimento Infantil Mariza Alves Pimenta, 
localizado dentro do Complexo do Chapa-
dão, no bairro da Pavuna, zona norte do Rio 
de Janeiro. Importante informar que Mariza 
Alves Pimenta foi uma artista plástica autodi-
data, socióloga e militante pelo acesso à arte 
e à educação dos moradores do Chapadão. 
E foram eles, os moradores, que a homena-
gearam ao escolherem o nome para o EDI. 
Inaugurado em maio de 2016, o EDI é de ex-
trema relevância, não apenas por possibilitar 
que os pais trabalhem enquanto seus filhos 
pequenos fiquem seguros, mas por todo o 
contexto educacional e pedagógico.

Pavuna  
Complexo do Chapadão 

EDI Mariza Alves Pimenta
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Cuidado, confiança e educação.

Representa a segunda casa para as minhas 
filhas. Tenho muito carinho pelo espaço e 

pelas pessoas que trabalham nele.

Carla Regina do Nascimento Ferreira 
(moradora da Comunidade Chico Mendes, 

Pavuna)
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Lúcia Helena Joaquim e Silva 

Memória, lazer e encontro.

Esse espaço tem muito significado pois fica 
na rua da minha casa,  espaço onde nos-
sas(os) filhas(os) brincavam e brincam até 
hoje.Se tornou local de festa, atividades de 
lazer e encontros. Sendo assim muito impor-
tante para o nosso território.

Duque de Caxias
Parque Nova Campina
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Natureza, lazer e interação

Para mim representa um lugar que faz parte 
da minha vida social, é um ponto de referên-

cia de onde eu moro, porém não é apenas 
uma referência geográfica, mas também é 

como um lugar de contemplação. 
Desperta um sentimento de pertencimento, é 
um lugar que está na comunidade na qual eu 

moro, na qual eu vivo, convivo e pertenço. 

Edson Lúcio e Silva
(morador do Parque Nova Campina)
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Beatriz Pereira Serrão

Favela, resistência e multiplicidade

Essa foto é de 2020, do Campo da Júlio Lima, 
espaço onde as crianças se reúnem para 
brincar, espaço onde acontecem os bailes 
funk, onde acontecem festas em datas co-
memorativas, espaço que hoje já foi modi-
ficado e está em concreto, e espaço que me 
forma como residente e habitante das mo-
radias que ficam no entorno do mesmo. Bati 
essa foto por conta do pôr do sol e acabei 
captando muito do que é nossa comunida-
de.

São Gonçalo
Santa Luzia Campo 

do Júlio Lima
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Favela, resistência e 
multiplicidade

Violência, falta de respeito e  
precariedade.

Revolta e tristeza, porque foi um lugar 
onde eu cresci e hoje está desse jeito.

Camilly Firmino da Silva
(moradora de Santa Luzia)
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Thaiane Barbosa

Interações, representação, 
rua, periferia, corpos negros.

Essas fotografias mostram a rua como gale-
ria de arte, lugar de encontro e de suporte 
para novas representações. Com as imagens 
podemos observar o processo de interação 
existente entre os passantes e a exposição 
fotográfica. Um exercício de ocupação de 
espaços e de produção de representações 
negras (de corpos negros) na periferia pari-
siense.

L’Île-Saint-Denis,França
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Reconhecimento, 

acolhimento e luta.

Representa um local de acolhimento e identi-
ficação na cidade, como mulher imigrante me 

sinto bem aqui. Consigo reconhecer esse espaço 
enquanto um lugar de acolhimento popular. 

Apesar de muitos esteriótipos associados a Saint 
Denis (local perigoso), me sinto segura aqui 

(apesar de sofrer assédio em alguns momentos 
que transito pela cidade) ainda consigo transitar 

bem pelos espaços. Acredito que essa questão 
do assédio não esteja associada diretamente ao 
território, mas é uma condição quase que estru-

tural que o corpo da mulher encontra quando 
transita pelos espaços da cidade, uma forma do 
patriarcado nos dizer que não fazemos parte da 
cidade, mas a gente resiste e transita da mesma 
forma procurando brechas, mas é isso, uma luta 

diária.

Julia Francisco
(moradora de L’Île-Saint-Denis, França)
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Lua Brainer

Movimento - Urbanismo - Conexão

O Pontilhão é a ligação entre duas partes da 
favela. Tem uma conexão muito forte com a 
energia da rua. É ligação entre a linha ver-
melha, Amarela e Av. Brasil. Tem, por isso, 
uma potência de gerar qualidades artísticas, 
audiovisuais e literárias. É um espaço que 
agrega núcleos de formação e convivência, 
com coletivo de skate e o campo de futebol. 
Porém, é regido por homens, heteros e cis, 
e a presença trans e lgbt deve ser reforçada 
para expandir esse núcleo cisgêro para tam-
bém acolher outros corpos e gêneros. 

Complexo da Maré 
Pontilhão
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Resgate, cultura e acidente

Acho que é uma mistura de poder estar 
fazendo e estar a mercê. Espaço que se en-

contra numa zona de conflito muito grande, 
divide a zona acadêmica e a periferia. Isso 
é um conflito porque vemos um conjunto 
de potência da Maré que não conseguem 
acessar esses espaços. É uma zona de pi-

soteamento também, pois a linha amarela 
passa por cima da gente. Estamos no nosso 
território, mas tem um conjunto de poderes 
que podem passar por cima de nós. Mesmo 

assim é um lugar de fortalecimento pois 
estamos fazendo um ponto de cultura, onde 

arriscamos novas possibilidades de potên-
cia, com o skate, com a cultura, com as pes-

soas da terceira idade. Por mais que existam 
limitações, de um ponte ou um tapume que 
esconde, o pontilhão é um lugar que aflora 
certas potências, que ficam limitadas, mas 

que são muito grandes em um espaço muito 
pequeno. 
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Daniele Figueiredo

Favela, pertencimento e histórias

Novembro / 2018: Essa foto foi em come-
moração ao meu aniversário de 24 anos, em 
que uma amiga tirou fotos no território do 
Complexo da Maré. 
Representa o grande sentimento de perten-
cimento que tenho por ser cria da Rubens 
Vaz; a minha história se conecta com as Ma-
rés.

Complexo da Maré
Rubens Vaz
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União, alegria e resiliência

O Complexo da Maré representa meu 
ponto de partida, lugar em que apren-
di muito, afinal, continuo aprendendo. 

Então, tenho um sentimento de carinho. 
Por mais que seja um lugar em tem suas 

peculiaridades, suas dificuldades, eu 
tenho um amor imenso.

Crístian Gomes
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de Da Maré para 
a cidade
Por Rogério Santos
 
A potência que percebo na Maré nesse mo-
mento foi a força e a determinação dos mo-
radores que reivindicaram junto aos órgãos 
públicos melhorias no território mareense 
e que foram recompensados com a imple-
mentação do PROMORAR – Programa de Er-
radicação das Sub-habitações. Esse progra-
ma, de cunho federal, ficou conhecido no Rio 
de Janeiro como “Projeto Rio”. Com o fim das 
palafitas os moradores dessas áreas foram 
alocados para residências na recém criada 
Vila do João e, logo depois, na Vila Pinhei-
ros e para aqueles com um poder aquisitivo 
maior, apartamentos no Conjunto Esperan-
ça e mais tarde, no Conjunto Bento Ribei-
ro Dantas. Neste sentido, entendo a favela 
como um local de potência e resiliência e 
não de carência. Dito isso, é preciso começar 
a entender o valor que tem nesses espaços. 
Desta forma, os moradores desses espaços 
periféricos vão afirmando seu direito à cida-
de, lutando para garantir seu (legítimo) direi-
to a serviços, e afirmando sua forma de viver 
o espaço urbano – especialmente a partir da 
construção de manifestações culturais plu-
rais que se disseminam pela urbe e pelo país.

Deste modo, minha proposta de ação direta 
seria a melhoria e a preservação de um lo-
cal na Maré que reflita bem a idéia de Meio 
Ambiente. Refiro-me ao Parque Municipal 
Ecológico da Maré – a Mata – chamada pelo 
Poder Público Municipal de “Área de Preser-
vação Ambiental da Ilha do Pinheiro”, situa-
do na Vila Pinheiros e com uma área total de 
43.337 m2, que atualmente necessita de ur-
gentes melhorias em sua conservação. Essa 
proposta seria da seguinte forma: uma mo-
bilização com os participantes das ONGs e 

das Associações de Moradores que atuam na 
Maré no sentido de sensibilizar o Poder Pú-
blico por uma maior atuação na manutenção 
e conservação desse local, talvez um abraço 
simbólico ao redor do parque seria um início 
dessa ação. Fortalecendo essa ação podere-
mos utilizar as redes sociais para conclamar 
a população para reivindicarmos juntos essa 
ação. Dito isso, a escolha desse local como 
trabalho final se justifica por ser na Maré um 
dos únicos (senão o único!) local remanes-
cente de grande área verde,  espaço de la-
zer e contemplação à natureza. Esse grande 
espaço verde guarda em si os vestígios do 
processo de urbanização do território e faz 
parte do cotidiano das favelas da Maré. 

A Lei Ordinária 1.772, de 01.10.1991, de autoria do Vereador Fernando William, institui a Área de Preservação Ambien-
tal da Ilha do Pinheiro. Disponível em: http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/c5e78996b82f9e0303257960005f-
dc93/cfe1c63c9861f611032576ac00738b87?OpenDocument 

7

7

Vista da Ilha do Pinheiro – 1950-1960
Ecológico da Maré

Fonte: http://basearch.coc.fiocruz.br/index.php/vista-da-ilha-do-pinheiro-rio-de-janeiro      

Placa de Implantação do Horto Escola no Parque

Fonte:http://www.ocotidiano.com.br/2010/04/parque-ecologico-da-mare-pede-socorro.html 

CLIQUE 
e reconheça 
o território



40

O local hoje conhecido como “Parque Eco-
lógico” ou “Mata do Pinheiro” originalmente 
chamava-se “Ilha do Pinheiro” ou “Ilha dos 
Macacos”. Antes dos aterros que ocorreram 
na Maré nos anos 80, a ilha era um grande 
laboratório a céu aberto da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz). O Instituto de pesquisa es-
colheu o lugar para ser o primeiro criadouro 
de macacos Rhesus da América Latina. Além 
da criação dos macacos a Fiocruz também 
mantinha na parte mais alta da ilha um la-
boratório de hidrobiologia, com tanques de 
pesquisa de plânctons e peixes. Da antiga 
ilha o que restou foi exatamente essa parte 
mais alta transformada em 1986 em Parque 
ecológico. Sua área plana hoje é ocupada 
pelas comunidades da Vila do João, Vila dos 
Pinheiros e Conjunto Pinheiro, anexadas ao 
continente durante o Projeto Rio de 1980 
para erradicação das palafitas – moradias de 
madeira construídas sobre a água.  O local 
está abandonado e sem manutenção do Po-
der Público Municipal (como observado nas 
imagens abaixo). Atualmente o Parque Mu-
nicipal Ecológico da Maré é controlado pela 
Associação de Moradores do Parque Ecoló-
gico da Vila Pinheiro (A.m.p.e.v.p.), criado em 
23.10.2000, situado na Via Seletiva, 500 – Vila 
Pinheiro – Maré.

 Parque Ecológico Municipal da Maré   
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Potencialidade corpórea 

Me vejo como uma corpa que através das 
suas movimentações corpóreas de dança 
faz o link da maré com a cidade, trazendo 
esse movimento como conexão. O voguing 
no pontilhão é como um manifesto corpó-
reo e de denúncia contra todos os olhares, 
apontamentos e violências que são cotidia-
nos dentro e fora do nosso complexo. 

Visibilidade Total - Lua Brainer (link: https://youtu.be/PetMOrY2_go)
Movimentos culturais LGBTQIA+ da Maré - BRAINER LUA (link: https://youtu.be/XXhVN5An4tw)

8

Complexo da Maré 
Pontilhão
Por Lua Brainer
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Favela é lugar de potência. Esses territórios 
formam lideranças, sejam de adultos, jovens 
ou adolescentes, nas quais, estes são prota-
gonistas dos processos de mudança, e não 
levadas por elas – como coadjuvantes da sua 
própria história; para assim tentar da me-
lhor maneira possível dialogar com os pode-
res públicos e privados.

A derrubada do pensamento estereotipado / 
do senso comum de que a Favela se resume 
a um lugar de violência, carência e fraquezas, 
por parte dessas lideranças principalmente 
se for moradores, já é uma ferramenta de 
plataforma política.

A pandemia acentuou ainda mais a crise 
econômica e social do país. Com isso, os mo-
vimentos de favelas, organizações e demais 
parcerias, se mobilizaram, por conta do de-
semprego, para arrecadação de cestas bási-
cas, álcool em gel, obtenção de informações 
sobre a COVID – 19, dentre outros. Frente 
de Mobilização da Maré, Prato das Comuni-
dades, o movimento Fala Akari, são alguns 
exemplos. Um desses projetos marcantes foi 
a campanha “Vacina Maré” que junto com a 
Fiocruz, se mobilizou para vacinar a popula-
ção.

Para um leigo, quando se fala em um espaço 
educativo vem logo a mente um prédio esco-
lar, bem construído, sólido, cujas as paredes 
não racham, cujo telhado não tenha gotei-
ras, e com um piso de cobertura moderna. 
Mas o que fazer se não há esses prédios re-
formados? Ou recursos para realizar essas 
construções? Acredito que a laje margem 
para diversas ações educativas / de ensino 
aprendizagem.

Complexo da Maré 
Rubens Vaz
Por Daniele Figueiredo

A cidade deve pegar esses exemplos midi-
áticos sobre o espaço da laje, que abarcou 
eventos como saraus, salas de aulas, exposi-
ções, batalhas de rimas, como articulação de 
ideias sobre a construção do conhecimento. 
Não se produz conhecimento somente nas 
universidades, ou nas escolas; as lajes são 
lugares de inclusão urbana. O pré-vestibular 
da Unifavela (Complexo da Maré) começou 
suas aulas em uma laje na Nova Holanda. 
Justamente por não ser um espaço conven-
cional de aprendizagem, que o curso ganhou 
notoriedade.

A laje é um espaço de ressignificação. Muitos 
de nós nunca fomos a um museu, ou a um 
teatro, ou não temos um local para estudar 
- acredito que levar para a cidade essa inten-
ção de adaptar esses espaços faz surgir solu-
ções para essas dificuldades de acesso a arte 
e educação. Essas intervenções urbanísticas 
dos espaços “não usuais”, é capaz de atingir 
e instigar as pessoas, para que possam re-
vitalizar esses lugares despercebidos. A laje 
pode ser repositório de fotografias sobre o 
contexto histórico daquele lugar; outra ideia 
é transformar os murais da laje em pinturas 
que trazem alguma relevância; ainda pode 
ser berço de saraus, batalhas de rimas, e 
afins.

“Seja por meio de ações de convivência 
ou expressões artísticas individuais, ao 
escolher o espaço público para se mani-
festar, o indivíduo afirma o sentimento 
de ser parte daquele lugar”.

CLIQUE 
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Desde a infância sempre participei dos pro-
jetos para artesanato ou desenho, durante 
uma época, uma empresa que declarou fa-
lência, deixou um depósito grande inutilizá-
vel, foi quando os moradores (após um tem-
po) decidiram usar aquele depósito para as 
aulas de capoeira, artesanato e etc.

Acredito que essa conscientização (que não 
nasce com nenhum morador é despertada 
pelo convívio coletivo) é o maior legado des-
se espaço. Ensinar a importância do direito 
a um território, a importância do trabalho 
coletivo e entender que direitos não dão em 
árvore e precisam ser diariamente defendi-
dos é sem dúvidas uma melhoria social que 
eu levaria da Perereca para a cidade como 
um todo.

De Bonsucesso 
para a cidade
Por Hayssa Faria
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A grande potência desse espaço sociocultu-
ral [estação do teleférico Morro da Baiana] 
seria a acessibilidade para os moradores 
cujas residências são na parte mais alta da 
comunidade. Além da valorização patrimo-
nial como um espaço turístico, que ofertas-
se além da mobilidade, a culinária típica da 
Baiana. O que traria emprego e renda para 
os moradores da região.  O Estado deveria 
cumprir com as propostas de retomada do 
espaço.

Do Complexo 
do Alemão para 
a cidade
Por Simone C. da Silva
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Num primeiro momento, em um panora-
ma de um cotidiano violento, parece difícil 
enxergar beleza, uma história de cultura e 
saberes, a possibilidade de criação de um 
museu de memórias da comunidade etc. 
para aqueles que vivenciam a realidade lo-
cal. A sensação é de que não há nada além 
da tragédia para contar, que há apenas uma 
longa história de desigualdades. Entretanto, 
isso parte de um longo projeto de anulação 
onde a favela é vista como não possuidora 
de cultura, de uma tentativa de apagamento 
produzida pela colonialidade do poder e do 
saber, presente inclusive na perspectiva da-
queles que lutam contra este projeto, como 
se fosse possível a perda absoluta de toda a 
experiência acumulada ao longo do tempo, 
como aponta Cruz (2017):

Complexo do Alemão 
Nova Brasília 
Por Bruno Santana

Nesse sentido, concordando com o autor, é 
preciso negar essa ideia de apagamento e 
ausência de atualidade política, reafirmando 
o papel dessas pessoas enquanto sujeitos 
possuidores de memória, que lutam por ou-
tras formas de representação e que praticam 
a sua arte, o seu saber criativo. Ao contrário 
da ideia de ausência, precisamos refletir so-
bre a (re)afirmação das identidades, estraté-
gias criativas, representações etc. ampliando 
os olhares.

A Nova Brasília, longe de ser problemática 
e para além da presença de criminalidade, 
sempre foi local de comércio movimentado, 
algo que é possível observar logo na rua prin-
cipal que carrega o seu nome, e quem passa 
pela Avenida Itaóca, uma das principais vias 
que circunda o Complexo do Alemão, con-
siderado oficialmente um bairro em 1993 
pela lei no 2055, logo repara o comércio in-
formal, um dos mais frequentados de todo o 
limite do complexo, que possibilita a renda 
de diversas famílias. Ao seguir em direção a 
seu interior, sua geografia, com a presença 
de um largo, ao contrário de outras comu-
nidades onde não se possui arruamento, lo-
cais abertos com quadras e praças, permitiu 
mesmo antes das intervenções que fosse 
possível a realização de eventos, shows, ma-
nifestações culturais entre outras. Há ainda 
o espaço de um colégio local, que é aberto 
para o lazer. A comunidade já recebeu show 
de importantes grupos de pagode, e muitos 
ali iniciaram a sua trajetória antes de se tor-
narem conhecidos no país inteiro. A quadra 
da comunidade já contou com a presença de 

“Embora sua riqueza e diversidade, 
embora seus saberes ancestrais que 
claramente conferem modos de orga-
nização da vida específicos em cada lo-
cal, passam todos e todas, como num 
passe de mágica, a serem vistos, consi-
derados e estudados – não apenas na 
perspectiva do grande capital explo-
rados, mas para todos os fins que in-
teressam a questão social (seja para o 
estudo dos processos de estruturação 
socioeconômica das sociedades, como 
para a formulação e implementação 
de políticas públicas) e inclusive por 
boa parte da escolástica de esquerda 
– como mais um trabalhador assalaria-
do, sub ou desempregado.” (p.349)

CRUZ, Valter. Memória, imaginário descolonial e aura da arte e da cultura popular na nossa América in CRUZ e OLIVEIRA (org) Geografia 
e Giro Descolonial: experiências, ideias e horizontes de renovação do pensamento crítico. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2017.

9
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um dos maiores cantores e compositores da 
música brasileira: Moraes Moreira, em um 
show que lotou a quadra e seu entorno.

Além disso, a convivência e o espírito comu-
nitário, algo cada vez mais raro em nosso 
tempo com a transformação nas relações 
de vizinhança, permite a troca. Permite tam-
bém que entregas e correspondências che-
guem até seus destinatários, pois a sensa-
ção ainda é a de que os quintais conversam 
e que todos se conhecem, e os moradores 
da vizinhança auxiliam os entregadores na 
identificação do respectivo local de entrega. 
Personagens conhecidos na comunidade, 
muitos sem qualquer vínculo com a associa-
ção de moradores, atuam como agentes co-
munitários, coletando demandas de mora-
dores e levando até a mesma. Na pandemia, 
a solidariedade entre os moradores permitiu 
que durante o período de isolamento, famí-
lias pudessem ter acesso a alimentação. As 
redes e laços afetivos, portanto, são capazes 
de atuar como elemento cartográfico da co-
munidade, como canais de mobilização e se 
mostram como ações que podem contribuir 
para outras partes da cidade.

A produção de bailes funks, criminalizado e 
ao mesmo tempo apropriado pelas casas de 
shows mais badaladas da cidade, bem como 
os sucessos que são produzidos pelos DJ’s 
da comunidade e chegam às rádios e even-
tos internacionais, não devem ser somente 
vistos como produção autêntica local, mas 
também fomentado de modo a oferecer as 
condições necessárias para que a cidade 
possa ir até o baile e não o oposto, como co-
mumente é justificada a integração e visibili-
dade, com a presença de projetos em even-

tos como o Rock’in Rio, que são importantes, 
mas que não trazem efetivamente essa inte-
gração da favela com a  cidade. Há um ter-
ritório fértil para a formação de produtores 
musicais, MC’s, dançarinos e DJ’s que trazem 
uma longa tradição adquirida no gênero do 
funk e também no rap.

A sociabilidade se dá também nos diferen-
tes usos que o espaço da favela adquire. O 
lugar onde ocorre o funk é também o lugar 
das apresentações de eventos religiosos. É 
possível resgatar a tradição das procissões, 
da folia de reis, das ruas e becos repletos de 
crianças atrás de doce no dia de São Cosme 
e Damião, muitos dos quais fizeram parte da 
favela durante décadas.
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SE ESSA RUA FOSSE MINHA...

Uma alternativa para potencializar a apro-
priação da rua Paraíso pelos moradores, é o 
urbanismo tático, que é uma nomenclatura 
dada às práticas de reapropriação dos espa-
ços públicos de forma econômica, democrá-
tica e que alcança grandes resultados. Em 
um primeiro momento poderia ser feito uma 
pesquisa para entender se existe o desejo 
por parte dos moradores, incluindo as crian-
ças, de que essa rua fosse definitivamente ou 
provisoriamente fechada para carros, para a 
criação de uma praça/ calçadão. Depois, sen-
do a resposta positiva, seria levantado quais 
são os itens que não podem faltar no projeto, 
como mobiliários, vegetação, iluminação, en-
tre outros. E, seguindo a metodologia do ur-
banismo tático, o próximo passo seria elabo-
rar um projeto experimental/provisório que 
se utilizasse de ferramentas de baixo custo 
como pinturas no chão, vasos de plantas, co-
nes, em uma ação conjunta dos moradores 
com outras possíveis parcerias, como ongs e 
empresas locais, faculdades, entre outras.

Complexo do Alemão 
Rua Paraíso
Por Jefferson Cantanhede

A apropriação da rua Paraíso seria concluí-
da, uma vez que a resposta dos moradores 
fosse positiva sobre a intervenção experi-
mentada, e então a ação subsequente seria 
um projeto de intervenção definitiva que po-
deria ser apresentado à prefeitura e/ou capi-
tal privado para que arcasse com o custo de 
obra. Dessa forma, o uso cultural presente 
na rua Paraíso será potencializado e, por sua 
vez, serviria como exemplo de reapropria-
ção dos espaços públicos em favelas, para 
outras localidades, dentro e fora do Comple-
xo do Alemão.

Elaborada a partir do Google Maps por Jefferson Cantanhêde
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a cidade
Por Byatryz Guimarães

O local abrigava a antiga fábrica de pães da 
empresa Colózinho Aniversário, inaugurada 
no local em 1971. Com o fechamento da fá-
brica em 2004, a construção foi saqueada e 
abandonada, permanecendo assim até 2008 
quando foi fundada a Associação de Mora-
dores do Quitungo, ocupando-a.

Como Associação, abriga e abrigou diferen-
tes atividades para a população, sendo a 
primeira o programa Fundação para Apoio 
à Escola Técnica (FAETEC) que fornecia aulas 
de informática gratuitas à comunidade. Hoje 
abriga aulas de karatê, zumba, artesanato e 
audiovisual, além de fornecer assistência ju-
rídica, fisioterapia e outros serviços. Sedian-
do também o Bloco dos Palhacinhos, bloco 
de carnaval infantil da região.

O que aconteceu no Colózinho é um exem-

plo claro de como uma construção inutiliza-
da no meio urbano poderia ser usada a favor 
da população. Tendo o Rio de Janeiro mais 
de cinco mil imóveis abandonados, a revita-
lização e apropriação desses espaços seriam 
muito bem recebidos, podendo amenizar e 
até solucionar o déficit habitacional da cida-
de e servir para alocar serviços ou disponi-
bilizar lazer, devolvendo-o para a cidade de 
forma a cumprir seu papel social no meio 
urbano.

A colagem representa o que o local tornou-
-se, sendo utilizado e apropriado por dife-
rentes pessoas para diferentes finalidades. 
A fábrica ainda está no imaginário popular 
com seu nome marcando seu passado, po-
rém coexistindo com o presente construído 
dia após dia, tornando-se cada vez mais par-
te do território como se isto fosse possível.
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a cidade
Por Amanda Abreu
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A Estação de Trem de Madureira foi a minha 
morada transitória e local de espera de mi-
lhares de pessoas que circulam diariamen-
te. O local é espaço de encontro, partilha, 
partidas e trabalho. A viagem começa ainda 
fora dos trens. É na espera que se encontra a 
necessidade de ser um local acolhedor, com 
iluminação, bancos, e outros mobiliários que 
possam ser prazerosos enquanto se aguar-
da a chegada do trem. 

O fator emocional também é importante, 
onde pessoas que já chegam em um am-
biente tão acelerado se veem desmotiva-
das a passar horas em vagões sucateados. 
Portanto, a iniciativa parte em pensarmos 
em espaços da cidade que sejam mais aco-
lhedores, onde não precisa ser tão hostil a 
ida ao trabalho, estudos, etc. Assim como na 
adolescência precisava de um cantinho em 
que pudesse fazer minhas refeições, o uso 
de mobiliários contribui muito para a trans-
formação do lugar. 

É observado também a necessidade da aces-
sibilidade ao espaço, que por muitos acaba 
se tornando uma barreira ainda maior e um 

De Madureira para 
a cidade
Por Alyne Fernanda Reis

local inacessível, que também causa aciden-
tes. Portanto, devem ser usadas escadas 
adaptáveis, elevadores, sinalização e piso tá-
til bem conservados. Bem como os letreiros 
em braile que possam identificar o lugar. 

A reflexão de tempos pandêmicos, nos leva 
a questionar: 
Quantas dessas estações se adaptaram para 
o novo tempo que estamos vivenciando? 
Portanto, pontos de higienização são im-
prescindíveis para um espaço agradável e 
acolhedor. 

A Estação faz mais sentido quando os trens 
circulam, por isso se complementam, e as-
sim a necessidade também de um transpor-
te melhor, mais humanitário, com segurança 
e o mínimo de conforto. 
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Potências do lugar: A pluralidade de pessoas 
e relações. A dinâmica social do lugar é mui-
to rica pois agrega perfis de indivíduos com-
pletamente diferentes em um só lugar. Essa 
diversidade se materializa na paisagem, o 
que de modo análogo, pode ser comparado 
com os telhados/coberturas das casas. São 
muitas personalidades diferentes habitando 
o mesmo espaço, parede com parede, calça-
da com calçada, janela com janela.

Acredito que uma boa proposta de inter-
venção seria a conexão desse lugar com o 
restante da cidade (diminuir o isolamento 
de bairros periféricos). Essa conexão pode 
ser estabelecida com o aproveitamento dos 
modais existentes: mais linhas de ônibus e 
ampliação dos seus trajetos, mais horários 
de trens; e também com a criação de no-
vos, como ampliação da linha do BRT por 
exemplo. Através da ampliação dessa co-
nexão, são ampliadas também outras rela-
ções: mais ofertas de lazer, de trabalho, de 
serviços. A visão de mundo para esse lugar 
se ampliaria, possibilitando uma troca entre 
os moradores e as pessoas de fora, auxilian-
do na compreensão do que é uma favela de 
fato, que vai muito além do que é noticiado.

De Padre Miguel 
para a cidade
Por Gustavo Lennon 
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O calçadão de Bangu é uma centralidade for-
te do bairro. É o espaço do encontro. É onde 
os diversos fluxos e usos se atravessam: co-
mercial, cultural, lazer e do entretenimento. 
Esse fluxo naturalmente se retroalimenta, 
pois as pessoas  gostam de estar e circular 
em locais em que há outras pessoas. Em 
Bangu, especialmente, esse fenômeno é in-
tensificado. O calçadão é onde naturalmente 
nos deparamos com amigos e conhecidos 
pelo caminho sem qualquer combinado e 
sentamos para conversar. Essa é uma dinâ-
mica e um talento local, o espaço urbano é 
apropriado e utilizado verdadeiramente pe-
las pessoas.

De Bangu para 
a cidade
Por Raffael Stephanio

Buscou-se na Praça da Fé, espaço hoje aban-
donado e sem uso, um conjunto de estra-
tégias para dar as condições para que essa 
apropriação possa acontecer. Nessa inter-
venção, o mobiliário urbano em pallets é 
uma estratégia acessível e que possibilita 
envolver a comunidade na sua instalação. 
A inserção da mancha verde funciona como 
barreira visual, de proteção ao tráfego e ao 
intenso calor. Os trailers comerciais possi-
bilitam a mistura de usos e dando as condi-
ções de permanência.

DIAGNÓSTICO
Pouca vegetação
Ilha de calor 
Poluição visual 
Poluição sonora
Ausência de mobiliário urbano
Baixo movimento
Insegurança

PROPOSTAS
Mobiliário urbano através da
utilização de pallets
Melhoria da acessibilidade local
Árvores e arbustos nas extremidades
Expansão do comércio local da praça
Melhoria da pavimentação
Iluminação 
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Uma ação que deveria ganhar a cidade são 
os murais de graffiti coletivos feitos a partir 
das crianças e jovens, com atividades de ofi-
cinas de stencil e bomb. Estas são atividades 
que costumo coordenar na biblioteca Mar-
giNow e em outras partes da comunidade 
e levam vida transformando os muros sem 
cores, que tinham aspectos até mesmo ne-
gativos antes.

De Santa Cruz para 
a cidade
Por Rafael Moreira  (Viajante Lírico)
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Nas imagens ao lado, algumas crianças se reú-
nem no quintal da Obra Social Filhos da Razão 
e Justiça com os voluntários para conversar 
sobre educação ambiental, pandemia, e ou-
tros assuntos pertinentes a eles. Esse espaço 
também é utilizado por eles para realizar brin-
cadeiras e vivenciar experiências sensoriais, 
pois muitos pássaros voam até o quintal da 
Obra para se alimentar e beber água.  Além 
disso, a experiência da infância em quintais 
possibilita à criança crescer e expandir sua 
criatividade, ao vivenciar de maneira plena, as 
brincadeiras com os pés no chão, correr, su-
bir em árvores, experimentar frutas direto do 
pé, e a partir disso, compreender que tudo na 
natureza tem o seu tempo certo para amadu-
recer. 

A partir da experiência concreta apresentada 
acima, é possível confirmar que os quintais 
culturais são equipamentos potentes criados 
pela sociedade civil para solucionar a ausên-
cia de espaços culturais em territórios empo-
brecidos. Esses espaços atuam nas lacunas 
deixadas pelo Estado, sem investimento pú-
blico. A intenção desses produtores culturais 
é atender as demandas sociais que nascem 
da carência da população. Está lacuna causa-
da pela violação de direitos, contribui para au-
mento da desigualdade que afeta a qualidade 
de vida da sociedade como um todo, mas, in-
cide principalmente no bom desenvolvimento 
das crianças e dos jovens vivendo nesses ter-
ritórios. 

Diante disso, a manutenção desses quintais 
como espaços culturais são de extrema im-
portantes para solucionar o vácuo histórico 
causado pela falta de recursos públicos inves-
tidos em lugares específicos da cidade. Nes-
se sentido, torna-se relevante para melhoria 
da qualidade de vida das pessoas residentes 
em áreas precarizadas pelo poder público, o 

De Santa Cruz para 
a cidade
Por Rafaela Batista

incentivo à permanência desses espaços cul-
turais, pois eles atuam de maneira assertiva 
no problema, já que compreendem melhor a 
realidade a qual estão inseridos.      

O reconhecimento desses quintais como pon-
tos culturais, valorizaria ainda mais a atuação 
das pessoas envolvidas na manutenção des-
ses espaços, assim como contribuiria para 
preservação de saberes e práticas positivadas 
nesses quintais. Desse modo, a proposta dos 
quintais culturais como pontos de cultura re-
conhecidos na cidade, elevaria a importância 
desses espaços, e contribuiria para preser-
vação das áreas verdes, dos vínculos de vizi-
nhança que foram enfraquecidos ao longo 
das transformações urbanas, e, para preser-
vação dos saberes ancestrais partilhados nes-
tes lugares. Suponho que assim, a cidade se 
tornaria um lugar mais democrático com os 
diferentes modos de vida. Acredito também, 
que essa valorização motivaria mais pessoas a 
criar espaços como esses pela cidade.
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Para pensar  possibilidades, ouvir os sujeitos 
que ocupam estes espaços e humanizar es-
tes espaços seria crucial para uma primeira 
mudança. Em outro momento, pensar as for-
mas de melhor atender e ser caminhos para 
os sujeitos que utilizam e dependem destes 
serviços seria uma forma de melhoria urba-
na.

Pensar a logística, oferta e demanda, como 
isso impacta os usuários e trabalhadores. 
Ter compromisso com a comunidade.

Repensar a distribuição de valores de passa-
gem para ser mais acessível. Pensar projetos 
em diálogo com a prefeitura e a comunidade 
a fim de que se viabilize meios de  acesso à 
cultura, a demais territórios e espaços que 
não foram acessados por estarem descen-
tralizados dos grandes centros.

Da estação Japeri 
para a cidade
Por Juliana Nascimento
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O bairro de Anchieta, na Zona Norte carioca, 
é relativamente grande em extensão e ainda 
conserva características de um bairro resi-
dencial, com terrenos grandes, várias praças 
e a natureza presente, com alguns morros 
verdes próximos. 

É justamente esse perfil, de um bairro resi-
dencial e tranquilo, dentro da metrópole, 
que merece ser ressaltado e valorizado, in-
clusive pelos próprios moradores que preci-
sam mobilizar-se e esforçar-se para manter 
tais características. 

No entanto, eu percebo que nos últimos 
anos os morros mantém-se verdes, porém o 
sossego do bairro tem se perdido. Crescem a 
poluição sonora e visual; a construção e am-
pliação desordenada de imóveis. A partir daí, 
são bem-vindas fiscalizações e campanhas 
de ordenamento urbano.

De Anchieta para 
a cidade
Por Eliane Benicio
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É a partir da ideia de cuidado, memória, per-
tencimento e afeto, legados de Mariza Alves 
Pimenta praticados no EDI, que proponho 
uma ação para ser inserida dentro das esco-
las que ofertem a educação infantil (pré-es-
cola) e o ensino fundamental. Que essas es-
colas possam estimular e realizar atividades 
ao ar livre, que o entorno da escola também 
seja uma sala de aula, aberta, segura e diver-
tida.

A arquitetura dos prédios escolares preci-
sa, com urgência, ressignificar o espaço de 
aprendizagem e troca coletiva. O plantio de 
horta e o contato com a terra nos primeiros 
ciclos de vida se tornou realidade em mui-
tos espaços escolares. A criança irá vivenciar 
o plantio da planta beterraba, por exemplo, 
e conhecer todo o processo de crescimento 
até o seu consumo. No próprio espaço es-
colar a criança experimentará as diversas 
possibilidades de uso da beterraba, seja na 

Da Pavuna para a cidade
Por Mozileide Neri

culinária ou na preparação de tinta natural.
A proposta é sair com mais frequência da 
sala fechada, abrir espaços e construir, cole-
tivamente, novos espaços de conhecimento 
e estabelecer processos arquitetônicos que 
dialoguem com a vivência e espontaneidade 
das crianças. É bem provável que a minha 
proposta seja uma utopia, distante da nossa 
realidade acadêmica e estrutural, mas é pos-
sível construir a partir de um desejo coletivo. 
Que possamos reinventar uma escola igua-
litária, preferencialmente, sem grades nem 
correntes.

A seguir algumas imagens de ações educa-
tivas que já acontecem fora da sala de aula:
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Proponho um projeto que promova a eman-
cipação de pessoas, de grupos que façam 
agentes de mudança nos diversos territórios 
que compõem a cidade. 

Começando pelo Parque Nova Campina em 
Duque de Caxias, RJ, pois aqui em nosso 
território há a carência de um projeto que 
atenda às nossas necessidades. Sendo um 
bairro afastado do centro do Rio com uma 
passagem de ônibus cara que não é compa-
tível com o poder aquisitivo dos moradores. 
Sendo assim, crianças, jovens e adultos fi-
cam sem acesso à cultura, lazer, cursos, ati-
vidades recreativas. Muitos adolescentes e 
jovens quando saem da escola  ficam na rua 
ou no bosque sem nada para fazer, pois não 
tem um lugar que ofereça CULTURA e viabi-
lize INCLUSÃO. 

Proponho a criação e manutenção de par-
ques em Santa Cruz da Serra e nos bairros 
próximos com banheiros públicos  e pesso-
al para realizar a limpeza e manutenção do 
mesmo. 

Aqui, em Santa Cruz da Serra, sofremos com 
o preço do transporte público que é muito 
caro, impossibilitando o acesso da maioria 
dos moradores ao Parque da Tijuca, Parque 
de Madureira, Quinta da Boa Vista e tantos 
outros espaços do Rio. Necessitando assim 
de maior investimento do poder público nas 
áreas de lazer e cultura do nosso território.

Precisando de uma ação de projetos aqui na 
localidade já que tem espaço como  o Bos-
que verde de Parque Nova Campina, escola 
e outros terrenos que possam ser melhor 
aproveitados para potencializar indivíduos. 
Para que venhamos ter uma sociedade que 
integre segurança e direitos civis, justiça e 
liberdade, desenvolvimento e meio ambien-
te, modernidade e diversidade cultural, para 
termos cidadãos emancipados.
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Campina para a cidade
Por Lúcia Helena Silva
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A potência física e concreta que vejo no cam-
po do Júlio Lima, em Santa Luzia, é o gran-
de campo/quadra que se encontra na foto 
(no capítulo anterior), a potência subjetiva 
e abstrata que meu olhar acompanha dia-
riamente neste local está no brincar, no vi-
ver, no mundo que as crianças inventam e 
fazem acontecer naquele local. Como estu-
dante de Pedagogia e futura professora dos 
anos iniciais, sou totalmente afetada ao ver 
os sorrisos, os olhares e as possibilidades 
que nascem através das crianças nesse es-
paço. Considerando também a entrevista 
que trouxe, e as poucas mas tão duras pa-
lavras que aquela adolescente trouxe para 
a conversa que tivemos, fico pensando em 
como tentar construir uma outra maneira de 
sentir os lugares/as moradas, de sentir o cor-
po como pertencente dos espaços que nos 
atravessam, que não seja apenas através do 
viés das características de violência ou carac-
terísticas negativas que compõem o viver e o 
estar no mundo.

Nesse sentido trago como proposta para a 
cidade a construção de um espaço aberto e 
gratuito, ao ar livre para interação e integra-
ção de crianças e adolescentes, onde nesse 
espaço os mesmos possam brincar, apren-
der, ensinar, ler, imaginar, interagir entre 
si. Um espaço onde aconteçam atividades 
diariamente para eles, um espaço para a 
arte, a música, o ler, o escrever, pintar, girar 
e etc. Que seja um espaço onde eles sejam 
livres, mas que tenha esse viés formativo 
para a arte, a cultura e a vida pensada éti-
ca, estética e politicamente por profissionais 
que tenham em si o amor pela criança, pelo 
adolescente, pela juventude, pela vida e pela 
formação humana.
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Por Beatriz Serrão
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A L’Île-Saint-Denis (onde fui moradora de 
março até setembro de 2021), é uma cidade 
que fica na periferia francesa. Destaco como 
potência do lugar a diversidade. A Ilha de 
Saint Denis faz parte de Saint Denis, apesar 
de terem prefeituras distintas. Essa região 
da periferia francesa é conhecida não só 
pela diversidade étnica, mas também pela 
diversidade religiosa, cultural e comercial. 
Aproveitando essas características próprias 
do local, proporia como atividade, a realiza-
ção de feiras itinerantes, que fizessem uma 
junta local entre comerciantes e artistas.

Essa feira poderia rodar todos os outros 
bairros de Paris, promovendo assim uma in-
teração e intercâmbio cultural entre periferia 
e cidade. Dentro da própria feira poderia ter 
um espaço reservado aos artistas locais, que 
pudessem além de se apresentar, contar 
suas histórias em espaços que serviriam de 
incubadoras de ideias , onde os artistas dis-
cutiriam seus trabalhos artísticos em desen-
volvimento (abertura dos processos criativos 
- troca entre público e artista), uma atividade 
que além de divulgar os trabalhos envolve a 
comunidade participante.

Ou seja, trata-se de uma atividade impor-
tante pois, ela iria fomentar o comércio local 
e incentivar os artistas a promoveram seus 
trabalhos, além de servir como um instru-
mento integrativo entre duas áreas (perife-
ria e cidade), áreas interdependentes, um 
projeto que teria como função/objetivo prin-
cipal estimular a convivência pelo reconheci-
mento da diferença.
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para a cidade
Por Thaiane Barbosa
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Do abismo à confluência: 
insurgências urbanas populares 
para reconstruir a cidade
O abismo não é só uma depressão natural no relevo de uma paisagem 
e tampouco apenas uma figura de linguagem para compreender as pro-
fundas desigualdades sociais atuais. Boaventura de Sousa Santos afir-
ma que o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. 
Essa forma de pensar e compreender a realidade consiste num sistema 
de distinções visíveis e invisíveis que autorizam ou excluem as possibili-
dades de existência no mundo social. Orientados por ele, compreende-
mos a realidade a partir de uma dicotomia que se estabelece por meio 
de linhas bem definidas e dividem a realidade em dois universos dis-
tintos: o “deste lado da linha” e o “do outro lado da linha”. Ganha corpo 
e estrutura, portanto, o abismo epistêmico, que suprime experiências, 
referências e modos de pensar e registra uma trajetória histórica linear. 
Os perigos da história única levantados por Chimamanda Nzogi Adiche 
não se referem apenas aos fatos do passado, mas revelam as bases 
pelas quais o conhecimento moderno é construído, validado e repro-
duzido. O que nasce “para além da linha” é excluído de forma radical 
porque permanece exterior ao universo que cria a própria concepção 
de inclusão. Ficam apenas a inexistência, a invisibilidade e a ausência. 
Sueli Carneiro apresentou o fenômeno do “epistemicídio” desvelando a 
ocultação e o extermínio das contribuições sociais e culturais exógenas 
ao saber ocidental. 

O pensamento abissal se apresenta, ainda hoje, na crença da ciência 
como única forma de conhecimento válido e rigoroso. O predomínio 
do saber científico compõe o espectro de características do tipo ideal 
colonizador contemporâneo. 

No entanto, como primeira inflexão, definimos nosso ponto de partida. 
Expresso com nitidez ao longo deste livro. Não estamos nos grandes 
centros globais, e, ainda dentro da periferia mundial, reverenciamos e 
nos referenciamos em expressões populares, por vezes construídas ou 
ocupadas com técnicas e práticas criminalizadas. Afirmamos, com isso, 
as oportunidades e as possibilidades de criação de novos horizontes e 
trajetórias alternativas à episteme hegemônica na produção de conhe-
cimento no sul global. Nossa referência para a produção de conheci-
mento precisa ser outra e aqui a propomos de uma forma específica, 
aplicada à cidade e à construção de espaços urbanos de convivência e 
confluência, como nos ensina Antônio Nego Bispo. Lugares férteis para 
uma ecologia de saberes e para as práticas do comum. 
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Como que por irradiação a partir de seu núcleo central, os constrangimentos impostos pelos sistemas de conhecimento 
coloniais se fazem muito mais evidentes nos centros geopolíticos do globo, ou seja, nas metrópoles modernas.
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Esta localização territorial não é trivial, o apagamento destas referên-
cias, destes corpos e destes territórios é inquestionável, antes e agora, 
seja pelas pandemias, seja pelos contínuos conflitos armados e, ainda 
hoje, pela fome. Favelas e periferias compostas, sobretudo, por mulhe-
res jovens e negras, apesar de expressarem as profundezas das desi-
gualdades estruturais de nossa sociedade, também comportam suas 
próprias soluções. Seguem alguns exemplos: 

relações de vizinhança e parentesco marcadas por vínculos de solida-
riedade e reciprocidade; 
forte valorização das áreas comuns como lugar de convivência; 
elevado grau de autorregulação do espaço público, afirmando experi-
ências e exercícios de autonomia; 
o convívio entre grupos de nacionalidades, etnias e religiosidades dis-
tintas; 
formas alternativas de serviços e equipamentos urbanísticos, como 
resposta à insuficiência, ausência e/ou inadequação dos investimentos 
públicos e privados; 
modelos participativos e coletivos, como movimentos e organizações 
sociais, de luta pela afirmação e invenção de direitos, ampliando as re-
ferências de demandas e de ações públicas. 

Este breve esforço, aliado ao conteúdo completo desta publicação, não 
apresentam uma grande descoberta ou inovação. A sistematização do 
conteúdo presente neste livro é resultado de um processo dialético e 
conflituoso, de expressão e acomodação da pluralidade que emerge na 
reunião de sujeitos diversos ao se apresentam na arena pública. Eles 
trazem consigo seus repertórios e referências pessoais, com rigor, legi-
timidade e, principalmente, propósito para construção de uma cidade 
menos desigual e mais democrática. 

É este o lugar de disputa afirmado aqui. A promoção do Direito à Cida-
de não pode ser compreendida apenas como a circulação de pessoas 
ou até mesmo confundida com o acesso a serviços e direitos ofertados 
pela urbe. Deve ir além e incorporar os atores e as atrizes populares em 
papeis de protagonismo na construção do planejamento urbano e nos 
rumos de desenvolvimento desta mesma cidade. Afinal, os resultados 
do desenvolvimento urbano alinhado ao pensamento abissal confirma-
ram e aprofundaram as desigualdades sociais, a reprodução do apa-
gamento de conhecimentos populares e a perpetuação do extermínio, 
sobretudo, de corpos negros.  

Na contramão, apresentamos caminhos neste livro por meio de experi-
ências potentes, construídas por profissionais e ativistas moradores de 
favelas e periferias do Rio de Janeiro. São saberes profundos, verdadei-
ras riquezas compartilhadas generosamente do “fundo do abismo” com 
a intenção de construir confluências. 
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Ler também, “Políticas Urbanas para alargar a cidade”: https://observatoriodefavelas.org.br/politicas-urbanas-para-alar-
gar-a-cidade/
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Alyne Fernanda Cardoso Reis

Mulher negra, arquiteta e urbanista. Nascida 
e crescida no subúrbio nos melhores dias, 
que ama viajar, conhecer lugares e pesso-
as. Tem como essência capturar memórias 
desses fluxos urbanos e cotidianos através 
das lentes. Mestre em Patrimônio, Cultura 
e Sociedade - UFRRJ (2020), mediadora no 
campo da Educação Patrimonial. Apaixona-
da por arte e cultura, de tudo que a arte me 
faz, eu a faço e me refaço. 

Del Castilho, Rio de Janeiro

Antônio Pimentel Sequeira Júnior

Atualmente com mestrado em andamento 
pelo Programa de Pós Graduação da esco-
la de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade Federal da Bahia. Tem experiência na 
área de Arquitetura e Urbanismo, com ên-
fase em planejamento urbano e experiên-
cias de conflito, possui também uma gran-
de inquietação por Restauro arquitetônico 
e urbano buscando entender os processos 
históricos, urbanos e culturais que formam 
o conceito de patrimônio material e imate-
rial dos grupos sociais.  Integra como pes-
quisador a equipe de Políticas Urbanas do 
Observatório de Favelas,  desde agosto de 
2021.

Brás de Pina, Rio de Janeiro

Amanda Abreu 

Estudante de Arquitetura e Urbanismo da 
FAU/UFRJ. EXPERIÊNCIA COMO PESQUISA 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO LABORATÓRIO 
DE ESTUDOS URBANOS/PROURB É ATIVIDA-
DE DE EXTENSÃO PELO PRAÇA-RUA-BAIRRO

Inhaúma, Rio de Janeiro

Aruan Braga

Completando a migração familiar do interior 
para a capital, é pai de gêmeas. Atualmente 
coordena o eixo de Política Urbanas do Ob-
servatório de Favelas. Bacharel em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (IFCS/UFRJ) com licenciatura em So-
ciologia (FE/UFRJ). Mestre pelo Programa de 
Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvi-
mento (IE/UFRJ) com a dissertação “Conse-
lhos Territoriais em Favelas Cariocas: ato-
res locais, organizações sociais e políticas 
públicas”. Atuou como gerente de projetos 
do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 
Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro (IPP/
PCRJ), e também como consultor da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) para o Pro-
grama Rio+Social.

Eucaliptal, Volta Redonda
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Beatriz Pereira Serrão

Estudante de Pedagogia da UERJ-FFP em 
São Gonçalo desde 2018. Oriunda de Santa 
Luzia onde estudou, trabalhou e foi criada. 
Estudou Inglês no centro público de lín-
guas em São Gonçalo, e atualmente estu-
da espanhol no mesmo local. Atualmente 
é estudante-pesquisadora no GENTE (Gru-
po de estudos Negritudes e Transgressões 
Epistêmicas) e no COLEI (Coletivo de pes-
quisas e estudos sobre Infância e Educação 
Infantil), onde também é bolsista de Inicia-
ção à Docência num projeto vinculado ao 
coletivo. Estudante externa do PIBID no 
projeto Alfabetização na EJA e Letramen-
to Racial. Dá aulas de reforço no quintal 
de casa, uma futura professora pensando 
a escola, a educação e a vida atravessa-
das pelas questões raciais, de classe e as 
questões identitárias, e estudante que vive 
sendo provocada a pensar a literatura e a 
filosofia dentro do campo das Infâncias e 
da Formação. 

Santa Luzia, São Gonçalo

Bruno Santana

Cria do Complexo do Alemão, é estudante 
de Geografia da UERJ e Música pela Escola 
de Música Villa-Lobos. Cursou o ensino mé-
dio na modalidade EJA em um colégio na 
própria favela em meio a necropolítica pro-
duzida pelo Estado, e através da educação, 
descobriu que há outras vozes, como conta 
Galeano em O livro dos abraços, “teimosa-
mente vivas” que  nos anunciam um outro 
mundo possível. 

Complexo Alemão,Nova 
Brasília, Rio de Janeiro

Byatryz Nogueira Guimarães

Nascida e criada no Quitungo, em Brás de 
Pina. Estuda Arquitetura e Urbanismo na 
UFRJ estando atualmente no 7º período. 
Participou de projetos sociais voltados para 
pessoas carentes e de questões ambientais 
voltadas ao reflorestamento.

Brás de Pina, Quitungo, 
Rio de Janeiro



66

Daniele Figueiredo da Silva

Meu nome é Daniele Figueiredo da Silva, 
tenho 26 anos, e sou cria da Rubens Vaz 
(uma das favelas que compõem o Com-
plexo da Maré). Filha de dois nordestinos 
maravilhosos, Maria José e Francisco de 
Assis. Frequentei o  curso Pré Vestibular da 
Redes da Maré por três anos anos, e entrei 
para o curso de História na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (2016). Antes 
de ingressar na UERJ, consegui pelo progra-
ma do SISUTEC cursar o técnico em Design 
de Interiores no SENAC (Caxias).  Sempre 
acreditei que a educação popular é a alter-
nativa para melhorar esse país; um passo 
importante para isso, começa pela valori-
zação dos múltiplos espaços de saberes (a 
rua, a laje, a praça, e outros). Valorizar a 
bagagem / experiência de vida que o aluno 
já possui é imprescindível. Em razão disso, 
em 2018 junto com outros companheiros 
nasce a Unifavela - que é um pré vestibu-
lar localizado também no Complexo da 
Maré, a partir das demandas de alguns 
vestibulandos. Em 2018, também nasce o 
Pré Vestibular Social Morro dos Prazeres 
(Santa Tereza / RJ) junto com mais outros 
companheiros. Neste ano de 2021, entro 
como estagiária do Núcleo de Memórias e 
Identidades dos Moradores da Maré (NU-
MIM) para trabalhar Memória, Educação, 
História Oral, Patrimônio, Favelas e outros 
através da Redes de Desenvolvimento da 
Maré. 

Rubens Vaz, Complexo da 
Maré, Rio de Janeiro

Eliane Benicio dos Santos

Sou mulher negra, nascida e criada na Zona 
Norte do Rio. Sou jornalista de formação, 
com experiência especialmente em jorna-
lismo factual (O Dia, Povo, TV Brasil) e de 
estúdio (TV Brasil, Canal Futura, TV Escola). 
Atualmente produzo e apresento, na Rádio 
Roquette Pinto, o programa Papo Reto; vol-
tado para destacar talentos, ações e fatos 
positivos oriundos de favelas e periferias 
fluminenses.

Anchieta,Rio de Janeiro

Gustavo Lennon da Silva

Neto de pedreiro baiano, morador de fave-
la, estudante de Arquitetura e Urbanismo, 
apaixonado por artes e construção, e com 
muito interesse na criação de espaços mais 
humanizados, onde TODOS se sintam bem 
recebidos. Com minha criação na periferia 
do Rio de Janeiro pude observar e vivenciar 
a carência por espaços de acolhimento e de-
senvolvimento, escolhi Arquitetura pelo seu 
caráter de proporcionar mudanças nessa 
realidade social, além de também ser uma 
linda ferramenta de arte e expressão.

Favela da Vila Vintém,
Padre Miguel, Rio de Janeiro
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Hayssa Faria

Sou estudante de Gestão Pública pela UFRJ, 
moro a vida toda na favela e sou militante 
desde os 18 anos. Entrei na universidade 
como cotista e lá foi meu primeiro contato 
com a militante organizada, desde então mi-
lito ativamente em ong’s e partido político. 
Meu TCC será sobre direito à cidade, cujo 
tema já apresentei em forma de artigo, en-
tão seria muito importante esse curso para 
me dar uma base teórica maior sobre aquilo 
que tenho como vivência.
Trabalho na Secretaria Municipal de Fazen-
da de Niterói e gostaria como gestora pen-
sar propostas urbanas para tirar a favela 
como um lugar de exclusão e torná-la como 
parte importante da cidade.

Comunidade da Perereca,
Bonsucesso, Rio de Janeiro

Jefferson Cantanhede

Jefferson, 25 anos, preto, periférico e morador 
do Complexo do Alemão. Dentre os diversos 
diversos caminhos possíveis que permeiam o 
exercício da criatividade e a fomentação das 
discussões antropológicas tangentes à mim, 
optei por estudar tais movimentações pelo 
prisma da Arquitetura e Urbanismo, tendo 
como foco principal o estudo das relações 
sociais nos espaços urbanos, bem como o 
paisagismo e o desenvolvimento de arquite-
turas periféricas.

Complexo do Alemão,
Rio de Janeiro

Juliana Nascimento da Silva Avelino

Sou cria da baixada fluminense, do lugar 
mais potente que poderia existir, Paracam-
bi. Filha de Ana Paula Nascimento da Silva e 
Jorge Luiz Avelino, neta de Silvia Nascimento 
da Silva, irmã de Thais Marcele Nascimento 
da Silva e de mais sete potências universais. 
Sobrinha de 06 grandes sujeitos de sorte e 
prima mais velha de 09 escritores de suas 
próprias histórias. Sou professora de Edu-
cação Física/UFRRJ, especialista em Cidades, 
Políticas Urbanas e Movimentos Sociais/
IPPUR/UC e Mestranda em Educação, Di-
versidade e Relações Étnico Raciais/UFRRJ/
PPgeduc.

Paracambi, Rio de Janeiro

Lino Azeredo da Silva Teixeira

Lino Teixeira é arquiteto urbanista pela PU-
C-Rio e atua como pesquisador e ativista na 
área de políticas urbanas. Desde 2014 inte-
gra o Observatório de Favelas e atualmente 
coordena a área de Políticas Urbanas. Nesta 
caminhada, trabalhou também em outras 
organizações da sociedade civil no conjunto 
de favelas da Maré, como o Redes da Maré e 
o Instituto Maria e João Aleixo. Realiza mes-
trado em Geografia pela UFF, pesquisando 
as relações entre o funk e as favelas na cida-
de do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, RJ
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Lua Brainer

Brainer Lua, 24 anos, candomblecista. Mu-
lher Trans preta, produtora cultural, mo-
radora/cria e educadora dentro e fora do 
Complexo da Maré. Estudante de graduação 
de Teoria da Dança pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro cursando o 5 período 
e educadora artística. Formada em estudo 
de Augusto Boal com práticas de teatro. A 
partir do Centro de Arte da Maré pude ser 
bailarina contemporânea de uma escola de 
dança dentro da maré. Atualmente se en-
contra também dentro da Cena Ballroom do 
Rio de Janeiro e membra da Kiki House of 
Império desde de 2016 ganhando diversos 
Grand Prizes(Prêmios de batalha) e viajando 
para lecionar workshop de voguing dance e 
estudos coreográfico. Participou de alguns 
projetos como Cenas Delas do Observatório 
de Favelas e o Entrando na Dança Queer.

Complexo da Maré,
Rio de Janeiro

Lucas Gabriel

Lucas é graduando de Arquitetura e Urbanis-
mo pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (FAU/UFRJ). Atualmente participa como 
extensionista no coletivo Tijolinho DETEC-HIS 
orientado pela professora Luciana Figueire-
do.

Piedade,Rio de Janeiro

Lúcia Helena Joaquim e Silva

Assistente social com Especialização em Saú-
de Mental e Atenção Psicossocial, pós gradu-
ação em Psicopedagogia Clínica e Institucio-
nal e estudante de Psicologia.

Parque Nova Campina, 
Duque de Caxias - RJ

Luciana Figueiredo

Professora da Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo da UFRJ, pesquisadora do LabHab/
Proarq, atua em projetos de pesquisa e ex-
tensão em temas como: sistemas construti-
vos, habitação de interesse social, sustenta-
bilidade na construção e assistência técnica. 

São Carlos,SP
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Michella Araujo Maia

Pesquisadora do eixo de Políticas Urbanas 
do Observatório de Favelas. Mestra e gradu-
ada em Geografia pela Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRuralRJ). Atuou 
como supervisora de Base Territorial no IBGE 
e como professora voluntária de geografia 
na Educafro.

Cidade de Deus,
Rio de Janeiro

Mozileide Neri Barbosa

Poeta, contista e artista plástica. Autora do 
livro de poesias “Azul alaranjado”. Seus tra-
balhos artísticos estão presentes em diver-
sas linguagens, dentro do campo da pintura, 
da gravura, do objeto e da arte urbana, sua 
investigação se desenvolve a partir de estu-
dos de novos suportes, abordando questões 
como acessibilidade cultural. As temáticas 
que atravessam seus trabalhos literários 
abordam a violência, o corpo e direitos hu-
manos. Acesse @mozileide no Instagram 
para visualizar os trabalhos.

Pavuna,
Rio de Janeiro

Rafael Moreira da Costa Lima 
(Viajante Lírico)

Poeta, escritor, rapper, ator formado pelo te-
atro do oprimido, fotógrafo e produtor cul-
tural. É também conhecido por sua partici-
pação ativa em coletivos e projetos na zona 
oeste carioca, sendo o idealizador do coleti-
vo Mente Ativa, monitor de teatro do Cultura 
Zona Oeste, produtor da Marginow, vocalista 
da banda DSD e mestre de cerimônia da roda 
cultural Favela Tem Voz. Para além das artes, 
também é integrante do time da Agência de 
Notícias das Favelas e colaborador do jornal 
A Voz da Favela. Recentemente também se 
tornou um dos conselheiros da cidade do RJ 
e volta sua militância para ações sociais em 
territórios mais vulneráveis no contexto da 
pandemia.

Paciência,
Rio de Janeiro

Rafaela Cardoso Batista

Sou fotógrafa popular, registro o cotidiano 
da população no bairro em que resido. Sou 
formada em ciências sociais pela Puc - Rio. 
Sou idealizado junto de outros amigos do 
foto clube de favelas. Também sou voluntá-
ria em um projeto social aqui em Santa Cruz, 
neste projeto localizado em uma área históri-
ca que recebe o nome de Mineiro Pau, dança 
popular que fez parte da história dos mora-
dores. Atualmente, junto da @osfrj estamos 
contando a história local e transformando a 
dança em patrimônio imaterial da localida-
de. Além disso, trabalhamos com a valoriza-
ção da população negra e saúde da mulher 
no @empoderandociclo. Minhas fotografias 
podem ser conhecidas na minha página @
rafa_grafia no Instagram

Santa Cruz,
Rio de Janeiro
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Raffael Stephanio da Silva

Raffael Stephanio da Silva, estudante de Ar-
quitetura e Urbanismo (Universidade Estácio 
de Sá /UNESA-RJ). Participante de pesquisa e 
extensão como voluntário com foco na paisa-
gem e morfologia urbana de Santa Cruz pelo 
SEL/PROARQ - Sistemas de Espaços Livres. 
Experiência com intervenções urbanas e as-
sistência técnica habitacional.

Comunidade Saibreira,
Bangu, Rio de Janeiro

Rebeca Barbosa da Costa Carvalho

Estudante de arquitetura e urbanismo pela 
FAU- UFRJ, participa como extensionista no 
Coletivo Tijolinho, voltado para promoção de 
melhorias habitacionais no conjunto habita-
cional do Tijolinho, orientado pela Prof. Lu-
ciana Figueiredo e como pesquisadora pelo 
Grupo SEL-RJ,  com o estudo dos sistemas de 
espaços livres na cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, sob a coordenação da Prof. Vera Re-
gina Tângari.

Três Rios
Rio de Janeiro

Rogério Santos

Realizei meus estudos iniciais (Ensino Fun-
damental e Médio) todo em escolas pública 
do Município do Rio de Janeiro. Iniciei meus 
estudos acadêmicos em 2001 na PUC-RJ, na 
Graduação em Geografia e Meio Ambiente, 
finalizando em 2005. Em 2009, concluiu uma 
Pós Graduação na UERJ, pelo Instituto de Ge-
ografia, em Políticas Territoriais no Estado 
do Rio de Janeiro. Em 2013 conclui outra Pós 
Graduação, desta vez em Política e Planeja-
mento Urbano, pelo IPPUR/UFRJ. Em 2016 re-
alizei uma Pós Graduação em Planejamento 
Urbano e Educação Ambiental e, por fim, cur-
sei minha última Pós Graduação em História 
do Rio de Janeiro, esses dois cursos foram 
feitos nas Faculdades Integradas Simonsen. 
Além disso, realizei inúmeros cursos em áre-
as diversas como na Geografia, na História, 
no Planejamento Urbano, no Direito Urbanís-
tico, na Educação, entre outros.

Baixa do Sapateiro, 
Complexo da Maré - RJ
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Simone Cabral da Silva 

Estudei em colégio público desde sempre, 
cursei ensino superior como bolsista inte-
gral. Atualmente faço pós de gestão. Filha de 
mãe solo, doméstica, nordestina e semi anal-
fabeta. Uma mulher guerreira que lutou para 
dar o melhor para os dois filhos, educação e 
amor nunca nos faltou!! 
Hoje retribuímos o amor e educação que nós 
foi dado, lhe apoiando nos estudos, acompa-
nhando cada passo e vitória dela.

Morro da Baiana,
Complexo do Alemão - RJ

Thaiane Barbosa da Silva

Cientista social e fotógrafa, mulher negra e 
LGBTQ+. Mestre em Planejamento Urbano 
e Regional - IPPUR/UFRJ. Doutoranda pelo 
IPPUR/UFRJ. Temas e áreas de interesse: 
Habitação popular, favelas, estigma, Política 
urbana, História urbana, Sociologia, Antropo-
logia urbana, Antropologia visual, Represen-
tações sociais, mídia e fotografia

Cordovil,
Rio de Janeiro
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