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O Observatório
de Favelas
Quem somos

Fundada em 2001, somos uma Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público sediada no Conjunto de Favelas da Maré,
dedicada à produção de conhecimentos e metodologias visando incidir em políticas públicas sobre as favelas e periferias
e promover o direito à cidade.
De forma propositiva e ativa pautamos a agenda da cidade por
meio da produção e difusão de conhecimentos; do desenvolvimento de metodologias de intervenção, mobilização
e formação; e da articulação e implementação de processos
de incidência política e qualificação do debate público.
É a partir das favelas e periferias que olhamos para as questões
da cidade; sobre ela refletimos e propomos modos diversos de
intervenção e construções solidárias de experiências que possam impactar políticas públicas e espelhar novos modelos de
acesso à direitos e modos de (con)vivências.

Nossa Missão

Buscamos construir experiências que superem
as desigualdades e fortaleçam a democracia a
partir da afirmação das favelas e periferias como
territórios de potências e direitos.

Nossa Visão

Ser referência como uma organização que busca novos caminhos para a redução das desigualdades e o fortalecimento de favelas e periferias
como territórios de potências e direitos.

Nossos Valores

Ética - Justiça - Solidariedade - Transparência
Diversidade - Generosidade - Coletividade

EIxos
de
atuação
............................................
Partimos de cinco eixos de atuação e buscamos afirmá-los como campos estratégicos, pois apresentam desafios e potenciais determinantes para transformações sociais estruturantes.
Assim, nos empenhamos na elaboração e implementação de programas, projetos e ações que sejam capazes de integrar e entrelaçar 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 moradoras/
es.
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Arte e Território

Nós acreditamos na centralidade política da cultura e da arte para
a construção de um projeto transformador da cidade. Esse é o eixo
mais recente de nossa atuação pública, cujos projetos se construíram a partir do entendimento de que práticas culturais e artísticas
podem nos levar ao fortalecimento da democracia e à redução de
desigualdades. Neste sentido, nossas iniciativas buscam impactar
políticas públicas de arte e cultura, evidenciando favelas e periferias como territórios de formação, difusão, produção e mobilização criativas; ao mesmo tempo que afirmam linguagens artísticas
diversas como ferramentas de visibilização de sujeitas/os, territórios e questões periféricas.

...................................................
comunicação

Buscamos criar e articular formas e meios para uma comunicação
que leve em conta a multiplicidade de demandas políticas, manifestações culturais e processos de produção subjetiva encontrados em favelas e periferias. Através de metodologias de produção
de conteúdo e formação de comunicadoras/es populares, procuramos destacar a diversidade, resiliência, inventividade e riqueza
presentes nestes territórios e na vida de seus moradores. Nosso
objetivo é intervir na disputa pela construção de novos imaginários sobre a cidade, disputando narrativas e contribuindo para ampliação dos repertórios de representação, por meio dos quais as
favelas e periferias são concebidos em diferentes âmbitos da vida

....................................
Direito à Vida e Segurança Pública

O Programa de Direito à Vida e Segurança Pública tem como objetivo contribuir para a formulação e implementação de políticas e ações públicas que tenham a valorização da vida como um
princípio fundamental. Neste campo, produzimos
estratégias de enfrentamento da violência priorizando as dimensões raciais, de gênero, sexualidade, etárias, socioeconômicas e territoriais. A partir
de uma perspectiva interseccional, busca-se contribuir com a produção de conhecimento visando
subsidiar políticas de prevenção da violência e redução da letalidade; elaborar metodologias de intervenção que fortaleçam mecanismos e redes de
proteção à vida; e ações de sensibilização social e
incidência política que potencializem a desnaturalização da violência e a priorização da redução
de homicídios e feminicídios na agenda pública.

...................................
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EDUCAÇÃO

Reduzir as desigualdades de acesso à educação é
caminho efetivo para garantia de outros direitos
fundamentais. Logo, precisamos ampliar e fortalecer os espaços de formação para pessoas moradoras de favelas e periferias para superarmos
a lógica da educação pública de baixo aproveitamento a que estão geralmente submetidas e a
estrutura academicista das universidades, impermeável à realidade e as temáticas que esta população traz consigo. Neste sentido, além de projetos amplos que discutem e intervêm no campo
educacional, é parte de nossa metodologia transversal que cada projeto mobilize ações educativas, formando quadros técnicos e políticos de origem popular, que possam ser protagonistas de
produção de conhecimentos e de ações transformadoras na cidade.

................................................................
poLÍTICAS uRBANAS

No Observatório de Favelas, buscamos contribuir
para a construção de cidades em que todas as pessoas possam viver com igualdade do ponto de vista
da dignidade humana. Neste sentido, o eixo Políticas Urbanas se dedica à produção de diagnósticos e
metodologias de intervenção que contribuam para a
redução das desigualdades sociais a partir da vivência e dos saberes urbanos populares, em particular
das favelas e periferias. A partir deste eixo, mobilizamos e promovemos incidências políticas sobre os
poderes públicos por meio da proposição de conceitos e implementação de tecnologias sociais de
referência, apontando caminhos que fortaleçam a
democracia, reduzam desigualdades estruturais e
garantam o “Direito à cidade”.

................................
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EQUIPE OF

EQUIPE OF
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......................................................................
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Retrospectiva OF 2020
Confira um resumo das ações realizadas no ano

Produção: Camisa Preta Filmes
9

......................................................

Apresentação I Relatório Anual - 2020

Carta Diretoria OF
2020 foi um ano que pegou todas/os nós de surpresa!
Foi um ano que exigiu do Observatório e de toda a sociedade, no
Brasil e internacionalmente, muitos esforços de compreensão, adaptação e proposição de alternativas.
As crises e retrocessos, que já vinham se materializando ao longo
dos últimos anos no nosso país e afetando sobretudo pessoas negras, moradoras de favelas e periferias, mulheres, LGBTQI+ e empobrecidas, culminaram na pandemia do novo coronavírus, um contexto internacional que exigia a rápida articulação de políticas de
cuidado e enfrentamento das desigualdades.
No caso brasileiro, a incapacidade de ágil resposta estatal diante de
tamanha crise sanitária e humana é parte de um projeto genocida e
necropolítico, de promoção da morte de uma parcela de nossa população, o qual ameaça nossa frágil democracia. À contrapelo dessa
conjuntura, a sociedade civil brasileira se revelou forte, articulada
com o conjunto da sociedade e comprometida com a garantia do
direito à vida para toda a população num contínuo exercício pela
redução das desigualdades e pelo alargamento de práticas democráticas.

Aqui no Observatório de Favelas, reorganizamos o funcionamento
dos nossos espaços físicos (sede, Galpão Bela Maré e Arena Carioca
Dicró) e nossas dinâmicas de trabalho e vivemos um ano de muito
trabalho. Todos os nossos projetos se reinventaram para caber nos
desafios do presente e foram criadas iniciativas que respondiam às
necessidades mapeadas nos campo da produção de conhecimento,
da produção de conteúdo, da mobilização social, articulação, incidência política, intervenções públicas e da assistência humanitária.
Trabalhamos distantes fisicamente, mas de nossa parte nunca nos
sentimos tão próximas/os de nossas equipes. Juntas/os mantivemos
a conexão cotidiana com nossa missão e nossos valores e buscamos
contribuir com caminhos efetivos pela garantia do direito à vida plena em todas as suas dimensões.
Aproveitamos este espaço para reconhecer as contribuições e agradecermos nossa equipe, os parceiros, doadoras/es e apoiadoras/es
pessoas físicas e jurídicas, conselho e a uma grande rede de organizações, coletivos e moradoras/es de favelas e periferias que construíram alternativas junto com a gente!
No conjunto deste relatório vocês terão oportunidade de conhecer
a jornada que trilhamos!
Por aqui, seguiremos buscando manter ativas as ousadias de sonhar
e realizar, com resiliência, criatividade e coragem, sempre de forma
coletiva!

Aruan Braga, Elionalva Sousa,
Isabela Souza e Raquel Willadino.
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Arte e Território
PROJETOS

- Arena Carioca Dicró
- Escola Livre de Artes - Elã
- Galpão Bela Maré
- GlobalGRACE
- Imagens do Povo
- Olhares sobre o Agora

..............................

Arena Carioca Dicró
Arena Carioca Dicró é um equipamento cultural municipal, localizado na Penha (Parque Ary Barroso) e cogerido pela Secretaria Municipal de Cultura e o Observatório de Favelas. Desde 2012 vem se dedicando à produção, à difusão, à formação e à mobilização cultural,
atuando especialmente como plataforma de fomento e promoção
de culturas independentes e periféricas.
Temos como objetivo principal garantir que a Arena Dicró seja um
espaço público cultural acima de tudo de convivência e sociabilidade, realizando, recebendo e fomentando eventos e processos artísticos no campo das artes a preços acessíveis aos moradores da região
da Penha e adjacências.
Nossa metodologia de trabalho compreende uma gama de atividades distribuídas em sete eixos, que atendem diretamente nosso desejo de atingir os objetivos com os quais estamos comprometidos.
Em 2020, passamos também a desenvolver uma programação de
aulas e atividades online.
No ano de 2020, realizamos as seguintes atividades: Oficina de Circo, Danças urbanas, Percussão e Capoeira; Aulivede Dança de salão e de Passinho; Ensaios abertos; Bailão do Ary; Residência Global
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Grace/Passinho Carioca; Treino Aberto BR NINJAS; A Lei do Mais Forte – FILL; Férias na Dicró – CEM; Baile do Rabisca; Varieté; Aulive de
dança de salão, danças urbanas; LabDicró - edição rap; Exposição
virtual “Liberdade em tempos de quarentena”; Videoaula de circo,
dança do ventre, charme e danças urbanas; O Valor do Encontro;
Passa a visão: Diálogos com a juventude; Arena Sessions.
Em 2020, as entregas da Arena Dicró transbordaram a Penha, o entorno e a cidade. O Lab Dicró Rap selecionou uma participante da
Bahia. Já o Seminário O valor do Encontro contou com mais de 130
inscrições espalhadas pelas cinco regiões do país.

Com a palavra, nossas parcerias
“O Lab Dicró Rap foi uma experiência desafiadora e incrível de se realizar. Dá uma felicidade quando se percebe que foi o Lab com o maior número de inscritos,
mesmo sendo nichado a uma vertente musical. Isso
mostra a força da Cultura Hip Hop e da música Rap nas
favelas e periferias urbanas da região metropolitana..
A juventude preta, periférica e favelada segue tendo
voz ativa.” - Nyl de Souza, 29 anos - idealizador e produtor do Leopoldina Hip Hop, coletivo curador do Lab
Dicró 2020.

...........................................

#OVALORDOENCONTRO

...................

Arena em ação - Entre abril e dezembro, realizamos
uma série de 35 lives “O valor do encontro” no perfil
da Arena Dicró no instagram. Comandadas por membros da equipe, as lives reuniram parceiros novos e
antigos, gestores culturais e ativistas do Brasil e do
mundo.

EDUCAÇÃO
O Seminário “O valor do Encontro - Desafios e Perspectivas
sobre Gestão Cultural hoje” atende diretamente ao nosso desejo de sistematização e reflexão sobre metodologia de gestão cultural constituídas a partir de favelas e periferias. Realizado em parceria com o curso de Engenharia de Produção da
UNIRIO, no Youtube da Arena Dicró, o evento reuniu acadêmicos, gestores e curadores e contou com ampla participação de alunos de produção cultural. Além disso, o Seminário

Entre janeiro e março de 2020
atendemos 6143 pessoas
Crédito: Marcia Farias/Imagens do Povo

foi um ensaio para o Curso Engenharia Cultural, também em
parceria com a UNIRIO, que acontecerá em 2021. A iniciativa
é parte do histórico esforço do Observatório de Favelas em
aproximar a academia e os territórios populares, possibilitando a troca de experiências e saberes.
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Quer saber mais? Assista ao Seminário “O valor
do Encontro - Desafios e Perspectivas sobre Gestão Cultural hoje” AQUI

...........................................

A programação virtual da Arena
Dicró alcançou 39.700 pessoas.
16.758 curtidas
3.212 seguidores

Ponto alto

267 inscritos

Nossa maior conquista foi a consolidação de
uma programação virtual, de qualidade e acessível. Atingimos números relevantes e uma
breve análise sobre eles, revela como a Arena
Dicró se adaptou rapidamente ao contexto de
adversidade. Isso só foi possível porque temos
uma equipe comprometida que nos anos anteriores buscou estabelecer uma relação íntima com o território e seus atores.

www.arenacariocadicro.org.br

.......................................
Integrantes da equipe da Arena Carioca Dicró
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Com a palavra, nossas parcerias
“Sabemos que foi muito difícil esse ano de 2020, porém com muita garra e muita parceria a gente fez um
trabalho maravilhoso. Eu queria agradecer aos meus
alunos que tornaram estes dias melhores, mesmo
numa nova plataforma e numa nova realidade” - Leila
Santos - professora de Dança de Salão e produtora do
Bailão do Ary

...................................................

E no enfrentamento à pandemia?
A Dicró foi suporte físico para muitas ações de solidariedade
mobilizadas por parceiros. Além disto, também provemos a
partir das nossas redes e articulações cestas básicas de alimentos e materiais de higiene e cartões alimentação para trabalhadores da cultura; realizamos mutirões que contribuíram para
que iniciativas do Rio de Janeiro se inscrevessem nos editais
da Lei Aldir Blanc e projetos de todo o Brasil tentassem emplacar campanhas no Matchfundind Enfrente; e fizemos ações de
distribuições de máscaras e álcool gel em pontos de mototáxi
do Conjunto de Favelas da Penha.
Distribuição de cestas agroecológicas por Arranjo Local
Créditos: José Carlos Reis / Arquivo Arena Dicró
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Escola Livre
de Artes - Elã
A Elã é um experimento artístico-pedagógico que concebe um
espaço de criação e reflexão no campo estético e político, de
fomento à produção artística contemporânea, para jovens artistas de favelas e periferias. Em 2019/20 teve como tema “O
nome que a gente dá às coisas” em parceria com a EAV Parque
Lage e em 2020/21 tem como tema “Construindo masculinidades outras” em parceria com o GlobalGRACE Brasil.
A nossa Escola tem como objetivos formar jovens artistas e investigar coletivamente a conceituação de termos e práticas
como escola, arte, artista e periferia, ampliando concepções,
acolhendo linguagens múltiplas, poéticas interdisciplinares e
suportes diversos, além de constituir um grupo diverso em gênero, étnico-racial, sexualidade e território.
Criamos fricções entre arte e educação como meios de visibilizar sujeitas/os, territórios e questões faveladas e periféricas.
Partimos do território como lugar de criação e entendemos os
movimentos como necessários para que artistas, curadoras/es
e educadoras/es se encontrem e se formem, a partir de processos horizontais de aprendizagens e trocas de saberes.
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........................
Créditos: Davi Marcos / Imagens do Povo

A educadora Érika Pereira foi indicada à
segunda etapa do prêmio Select - Arte e
Educação, uma oportunidade que tivemos de ter nossa metodologia conhecida
e apreciada por especialistas do campo
da arte, de todo Brasil.

O encerramento da exposição “O nome que
a gente dá às coisas”, que reuniu artistas, colaboradoras/es e públicos, celebrando a primeira turma da Elã, é um dos destaques do
ano. Entre os produtos de resultado da experiência estão o vídeo síntese da turma e o
Catálogo Elã 2019.

Créditos: Davi Marcos / Imagens do Povo

Entre janeiro e março de 2020,
recebemos 1091 visitantes

Assista ao vídeo da primeira turma da Elã - Escola Livre de Artes

catálogo Elã

Acesse em
https://bityli.com/CatálogoELÃ2019
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A live “Tira dúvidas” e os Esquentas Elã
tiveram um total de 500 espectadores.

Irmãs Brasil estão entre artistas indicadas ao Prêmio Pipa
Crédito: Davi Marcos / Imagens do Povo

Ponto alto
Inserção de artistas Elã no circuito
de arte, através de indicações ao
Prêmio Pipa 2020.

Devido a pandemia, a segunda turma da Elã precisou ser adiada. O
“Esquenta Elã”, palestras on-line no youtube do Galpão Bela Maré,
dedicadas ao debate teórico sobre Masculinidades, tema da segunda turma Elã, surge como uma solução ao isolamento, mas se
apresentou potente como metodologia para abarcar outros públicos.

Assista aos Esquentas
https://bityli.com/EsquentasElã

E no enfrentamento à pandemia?

............................................
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Artistas participantes da primeira turma receberam suporte humanitário
de cartões alimentação.

Galpão Bela Maré
O Galpão Bela Maré é o nosso espaço cultural, desenvolvido desde 2011, em parceria com a Produtora Automatica,
voltado à democratização e difusão das múltiplas expressões artísticas, especialmente das artes visuais. Promovemos programações artístico-culturais e pedagógicas, contribuindo com a descentralização de equipamentos culturais e
possibilidades de fruição, formação e produções artísticas.
Há uma aposta política por, a partir deste território das artes,
propor agendas de superação de desigualdades e de fortalecimento da democracia, construindo processos cada
vez mais consistentes de, através das artes, reivindicar presenças de sujeitos/as, territórios e questões periféricas.
No ano de 2020, foram realizadas duas exposições (Elã - O
nome que a gente dá às coisas e Travessias 6 - Colaborações),
um Seminário (Território Inventivo), setenta e oito atividades Educativas, onze atividades com parceiros e oito
apresentações/perfomances artísticas a partir de recursos
do Itaú, via Lei Federal de Incentivo à Cultura e das empresas Rede Globo e Genial, via Lei do Municipal de Incentivo à
Cultura.

..................................................
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No início do ano, o Galpão Bela Maré realizou a exibição do filme Bacurau na Praça do Parque União,
Maré. No fim de tarde, centenas de moradores se
reuniram para assistir ao filme. A exibição foi destaque na imprensa. Confira também o vídeo do evento em https://bityli.com/bacuraunamare

7.175 curtidas
4.503 seguidores
382 inscritos

Destaque parceiros
Ao longo do ano, o Galpão Bela Maré recebeu doações do
Museu de Arte Moderna do Rio e do Leilão Arte na Fonte!

........................

Com a palavra, nossas parcerias

“O trabalho em colaboração com o Galpão Bela Maré foi fundamental. Foi possível aprofundarmos conteúdos que envolvem as
pautas identitárias e raciais a partir das/dos artistas apresentados

Entre os meses de janeiro e março, 671 pessoas
participaram das ações promovidas pelo Galpão
Bela Maré.

por ambas instituições. Essa colaboração conta com os conteúdos
da 34 edição da Bienal e foi mobilizada pelo Galpão Bela Maré e
a

para seus públicos. Sem essa parceria, não teríamos condições de
conhecer alguns aspectos trazidas a partir das vozes das pessoas
participantes do curso “Da fotografia à performance: artistas afro-

Créditos: Patrick Mendes / Imagens do Povo

...................................
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diaspóricos/as na arte contemporânea”. Elaine Fontana, 41 anos,
coordenadora da equipe de Mediação da Bienal de São Paulo e
parceira institucional

Acesse o volume 1 do Caderno Educativo

E no enfrentamento à pandemia?

https://bityli.com/travessias6-cadernoeducativo

Conseguimos oferecer cestas básicas de alimentos e materiais
de higiene e cartões alimentação para trabalhadores da cultura.

Ponto alto
Travessias 6 - Colaborações, nossa primeira exposição online com a curadoria de Luiza Melo e Keyna
Eleison. Assista ao minidocumentário Travessias 6

Créditos Davi Marcos / Imagens do Povo

Ponto alto
Programação Bela em Casa, com o qual fizemos 70 atividades entre os meses de abril e
dezembro de 2020, adaptando nossas metodologias de encontros para os desafios colo21

cados.

Créditos Marcia Farias / Imagens do Povo

GlobalGRACE
O GlobalGRACE é um projeto financiado pelo Global Challenge Research Fund (GCRF/RCUK) pelo que mobiliza intervenções artísticas para pesquisar e possibilitar abordagens de gênero que
contribuam para o bem-estar internacionalmente e que inclui
universidades e ONGs de Bangladesh, Brasil, México, Filipinas, África do Sul e Reino Unido.
No Brasil, vem sendo desenvolvido por meio da parceria entre o Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e as ONGs Promundo,
UNIperiferias e Observatório de Favelas e temos investigado como
as artes no contexto de periferias urbanas do Rio de Janeiro podem contribuir para o debate e a produção de outros modelos
de masculinidades. Para isto temos nos dedicado a construir espaços de formação, residências, exposições e espetáculos artísticos,
textos e reflexões acadêmicas e pequenas pesquisas.

Qual a sua manha?

Diante de todos os desafios, em 2020, finalizamos
uma residência artística com a Cia. Passinho Carioca, que deu origem ao espetáculo (vídeo-dança) Na
Manha, com direção de Andreza Jorge e Simonne
Alves, do Coletivo Mulheres ao Vento, que estreou
no Youtube da Arena Dicró.

........................................
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Créditos Marcia Farias / Imagens do Povo

.........................................

Destaque depoimento

“A gente estudou gênero e masculini-

EDUCAÇÃO

dades durante toda a residência e teve

Na Manha é fruto de um exercício de formação e construção
coletiva de jovens artistas moradoras/es de favelas do Rio de Janeiro.

tação para falar sobre isso e para colocar

O processo garantiu que reflexões sobre gênero e masculinidades fossem caminho para pesquisas e produções artísticas.
No segundo semestre, em parceria com a ELÃ - Escola Livre de
Artes, lançamos o edital “ELÃ 2020/2021 - Construindo Masculinidades Outras” (segunda turma da Escola), que recebeu quase
100 inscrições para as 10 bolsas para residência-formativa! Com
essa parceria nos movemos na direção de pensar os debates sobre masculinidades a partir de outras linguagens artísticas, além
da dança.
Para aquecer os debates, a gente e as redes, criamos os Esquenta ELÃ - a partir de novembro de 2020, reunimos 10 acadêmicos,
artistas e ativistas em discussões nas noites de terças-feiras no
canal do Youtube do Galpão Bela Maré.
Tivemos cerca de 1000 espectadores nas estreias do Na Manha
e nas lives do Esquenta ELÃ!

todo um acompanhamento e uma orienisso dentro da gente, nos nossos corpos.
Isso nos melhorou como pessoas. A gente
conseguiu falar sobre gênero e masculinidades no nosso espetáculo por conta da

Créditos Marcia Farias / Imagens do Povo

residência e de todo esse processo e o resultado foi esse espetáculo maravilhoso.”
Ayesca Souza, 26 anos, dançarina da Cia.
Passinho Carioca.

Destaque OF por aí

Publicamos o artigo “Na manha - arte, gênero e residência”
no Humanas - Pesquisadoras em Rede.

..........................................

Com a palavra, nossas parcerias

“A parceria com o OF no GlobalGRACE significou um ganho qualitativo enorme para o projeto tanto no Brasil como no contexto global. Acho que ela é
ponto de partida para ações futuras com potencial para desconstrução de
fronteiras entre a academia e a sociedade civil, no sentido de realmente pensarem formas de agir decoloniais e feministas que desafiem estereótipos e
fronteiras de gênero. Tatiana Moura, CES/ Universidade de Coimbra, Instituto Maria e João Aleixo e Promundo Portugal.

Canal GlobalGRACE Brasil no Youtube
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Imagens do Povo
O Imagens do Povo (IP) é um programa de documentação e pesquisa fotográfica do cotidiano das favelas, de formação e inserção de fotógrafos populares no mercado de trabalho. Fundado
em 2004, em parceria com o fotógrafo documentarista João Roberto Ripper, o Imagens do Povo desenvolve na Maré projetos formativos de onde saem fotógrafos comprometidos com documentações
de territórios populares do Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil.
Com o IP aliamos a técnica fotográfica à promoção de direitos e
à democratização da comunicação, criando novas representações
sobre os territórios populares e contribuindo para desconstruir os
estigmas relacionados a estes territórios.
Os eixos de ação do projeto são: Documentação e pesquisa (projetos e registro do cotidiano); Formação (Escola de Fotógrafos Populares, cursos e oficinas); Difusão (exposições, ensaios e publicações);
Articulação em rede de fotografia popular (troca de experiência e
fortalecimentos de artistas e coletivos).
Em janeiro de 2020 inauguramos na Galeria 535, na nossa sede, a
exposição Das Candongas. Na programação de abertura tivemos
as participações das fotógrafas Thais Ayomide e Thais Rocha, participando do “Imagens do Povo Convida - Mulheres na fotografia”, e
do trio de forró Amassa Saia.
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Lançamento da exposição Das Candongas

Créditos Patrick Mendes / Imagens do Povo

EDUCAÇÃO
A exposição Das Candongas materializou o resultado do processo formativo do curso Lugar das
Imagens que refletiu as questões de raça, gênero
e sexualidade a partir da perspectiva de 12 fotógrafas e fotógrafos periféricos com patrocínio da
Uber, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

“O que mais me chamou a atenção foi que além de saber da existência de
lentes, ângulos, foto colorida, preto e branco e outros detalhes, trocamos experiências, socializamos os saberes e falamos de cidadania, direitos humanos,
empoderamento, preconceitos e tantos assuntos relevantes nos nossos dias.
A exposição com as experiências somadas foi fantástica.” Jô Carvalho - aluna
do curso Lugar das Imagens e fotógrafa da exposição Das Candongas.

Ao longo do ano o IP também reuniu cinco fotógrafos na residência artística Corpo Presente e trabalhos de 24 fotógrafos nos
ensaios Com Vidas, ambas em parceria com o Instituto Moreira
Salles; contribuímos com o módulo artístico do curso DELAS, realizado pelo Programa de Direito à Vida e Segurança Pública; realizamos edições em lives do IP Convida; fizemos a curadoria de
dois ensaios fotográficos da Revista Periferias, do Instituto Maria
e João Aleixo; e contribuímos com o projeto ImagineRio, da Rice
University (Texas/EUA).
Assista a playlist CORPO PRESENTE
https://bityli.com/corpopresente

Ponto alto
As iniciativas Com Vidas e Corpo Presente, ampliaram
o alcance dos resultados dos processos do IP, a partir

E no enfrentamento à pandemia?

Registramos outros olhares sobre os impactos da COVID-19
em favelas e periferias sobre o olhar de fotógrafos moradores de favelas e periferias, olhando de dentro de suas casas
e a partir de seus territórios.
Também estivemos presentes em coberturas de ações de
solidariedade na Maré e na Penha.

8.043 curtidas
1.430 seguidores
www.imagensdopovo.org.br

Créditos veri-vg / Imagens do Povo

Destaque Depoimentos

...............................................................

de exposição virtual e produtos audiovisuais, respectivamente!
Veja aqui o ensaio Com Vidas (“Potências” “Ficar em casa” “De nossas
casas para as ruas”) com curadoria de Bira Carvalho, Jorge Barbosa e
Rosilene Miliotti
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Olhares Sobre o Agora

cultura, diversidade e direitos

Com a palavra, nossas parcerias

“Em 2020 tivemos mais uma vez junto ao OF em alguns projetos. Um
deles foi o Olhares sobre o agora. Esse projeto nos deu oportunidade de

O projeto se constituiu a partir do convite da Fundação Heinrich Böll
para que construíssemos com ela e a Fábrica de Imagens – ações
educativas em cidadania e gênero (CE) uma chamada pública que
premiasse artistas do Rio de Janeiro e do Ceará promovendo uma
mostra online de diversas linguagens que pudesse fortalecer a cadeia produtiva das artes diante do contexto de desafios impostos
pela pandemia.

apoiar o setor da cultura, um dos mais atingidos pela pandemia. Além
disso, as performances foram um respiro de esperança em tempos tão
duros! Foi uma parceria tripla, entre nós, o Observatório e a Fábrica de
Imagens que contou fundamentalmente com o empenho de artistas.
Estar junto do Observatório de Favelas é mais do que nunca essencial
para uma organização como a nossa que busca o fortalecimento da de-

Juntos construímos uma chamada pública que, a partir de uma curadoria compartilhada pelas três organizações, escolheu 17 artistas - 8
do Ceará, 8 do Rio de Janeiro e 1 na intersecção Nordeste e Sudeste
- visando o fomento e a visibilização de produções de realizadores culturais.

mocracia e a garantia de direitos. Esperamos que no próximo ano mais

Assista a Mostra Olhares sobre o Agora
https://bityli.com/mostraolharessobreoagora

A chamada pública garantiu a seleção de propostas artísticas

uma vez estejamos juntos do Observatório apoiando os seus projetos!”.
Manoela Vianna, coordenadora de Comunicação, Fundação Heinrich
Böll Brasil.

autorais na forma de peças audiovisuais de até 5 minutos para
a Mostra Olhares sobre o agora - cultura, diversidade e direitos,
disponibilizada nas plataformas virtuais das três instituições or-

............................................................... presenças e diálogos entre os realizadores no contexto do Dia
ganizadoras e lançada a partir de lives que contaram com as
Internacional dos Direitos Humanos.
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Ponto alto
Para construção deste projeto, trabalhamos com uma equipe
mista, composta por pessoas colaboradoras do Galpão Bela
Maré, da Arena Dicró, do Imagens do Povo e da Comunicação!

Destaque Depoimentos

“A chamada ‘Olhares sobre o Agora’ promove uma rede de compartilhamento com diversos artistas atravessados pelas poéticas contemporâneas de dissidência. Estimular a produção de artistas desviantes, principalmente no atual
contexto de sucateamento da cultura em nosso país, é exercitar a transcriação de nossa história. Pois, colocar a mostra por meio da linguagem do audiovisual narrativas que estão na contramão do status quo.” Waldirio Oliveira
Castro, artista cearense premiado pela chamada com o trabalho “Afetividades
Desviantes”

.........................................
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Comunicação
Projetos
- Como se Proteger do coronavírus
- Festival Utopias para a Revolução

.........................
Créditos Marcia Farias / Imagens do Povo

Como se Proteger
do coronavírus
A campanha de comunicação “Como se proteger do coronavírus” consiste na produção de conteúdo (peças gráficas, áudios, textos, vídeos,
pack de figurinha e cartilha digital e impressa) voltado para moradoras/es de favelas e periferias, com dicas e orientações de cuidados
em tempo de pandemia. Os materiais foram divulgados nas redes do
Observatório de Favelas (facebook, twitter, instagram e youtube) e
sobretudo via whatsapp.

Ponto alto
A campanha possibilitou a criação do FavelaZAP, o whatsapp
do Observatório de Favelas. Um espaço de diálogo mais aproximado com os públicos.

..........................................
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A partir da campanha, todas as redes
sociais do Observatório de Favelas cresceram em curtidas e alcance.

71.537 curtidas
16.077 seguidores
23.563 seguidores
630 inscritos
672 seguidores
As publicações da campanha nas redes
sociais alcançaram mais de 30 mil pessoas, ao longo de 2020.

+ de 40 inserções na mídia.

A campanha foi destaque em veículos como
O Globo, TV Globo, Folha de São Paulo, Uol
Notícias e Agência Brasil.

......

Com uma metodologia inovadora, a equipe da campanha “Como
se proteger do coronavírus” é formada por pessoas das várias equipes do OF, constituindo uma diversidade de experiências e saberes. Desde março, o GT da campanha se reúne com especialistas
- parceiros de longa da data ou que se aproximaram no contexto
pandêmico - para dialogar sobre um tema definido previamente.
Após a conversa, o GT produz peças gráficas, áudio e texto para ser
divulgado nas redes e whatsapp do OF.

Com a palavra, nossas parcerias

“Como a gente aprende com vocês. Todo esse processo,

GT da campanha se reúne para distribuir cartilha impressa

Acesse
a cartilha:

desde março, como a gente aprendeu junto. E esse saber
que a gente tem na universidade não faz sentido nenhum
se ele não tiver uma concretização na vida das pessoas.
O encontro com vocês, a produção coletiva, parar para
pensar pra ver se aquilo que a gente sabe faz sentido na
vida das pessoas, como pode fazer sentido, como se aplica neste cotidiano de acordo até com as especificidades e
realidades. Como isso botou a gente pra pensar, como foi
bom. como tirou a gente da zona de conforto. “ - Andreza
Rodrigues - Escola de Enfermagem Anna Nery - UFRJ.

O objetivo principal da campanha é contribuir com a redução dos
impactos da pandemia para moradoras/es de favelas e periferias a
partir da disseminação de informações de qualidade sobre proteção e cuidado. Com isso em mente, todo o material produzido na
campanha está disponível para baixar em um repositório em nosso site.
Acesse em
http://of.org.br/como-se-proteger-do-coronavirus/
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Ponto alto
Para além do ambiente virtual! Lançamos também a versão
impressa da cartilha como se proteger do coronavírus. Para
alcançar com informações sobre cuidado e proteção, morado-

Créditos Davi Marcos / Imagens do Povo

A Campanha começou como uma iniciativa autônoma do Observatório de
Favelas, dada a urgência de respondermos à pandemia pensando suas especificidades nos contextos de favelas e periferias. Em seu curso, o projeto
foi apoiado pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Fundo Enfrente, mobilizado
pela Fundação Tide Setubal, a partir de um matchfunding onde contribuiram 148 doadores pessoas físicas. Neste sentido, a campanha ganhou corpo
a partir da compreensão de organizações e da sociedade como um todo!

res de favelas e periferias que não tem ou tem acesso precarizado à internet.

Créditos Marcia Farias / Imagens do Povo

Assista a live de lançamento da cartilha “Como se Proteger do coronavírus”
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No início do ano, a comunicação do Observatório de Favelas, em parceria com o jornalista Tiago
Rogero, realizou uma oficina de podcast com
ferramentas gratuitas. A atividade fez parte da
programação 21 dias de ativismo contra o racismo e reuniu mais de 20 comunicadores e/ou
interessados no tema, sendo a maioria negros
e/ou de origem favelada e periférica, na sede
do Observatório de Favelas.
A oficina foi o pontapé inicial para inserirmos
áudios em nossa comunicação, seja a partir dos
conteúdos sonoros produzidos para a campanha “Como se Proteger do coronavírus” ou para
o FavelaPOD - nosso podcast que está disponível nas principais plataformas de streaming.

.....................................................................
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EDUCAÇÃO

Festival Utopias
para a Revolução
Nos dias 24 e 25 de agosto, realizamos o Festival Utopias
Para Revolução. Devido à pandemia de coronavírus, a tradicional celebração de aniversário do Observatório de Favelas foi adaptada para o ambiente virtual. A atividade contou
com 5 mesas de debates, 1 exposição virtual e 1 performance-artística. Cada mesa teve como objetivo dialogar sobre
os conceitos elaborados em cada um dos eixos da instituição: Arte e Território, Comunicação, Direito à vida e Segurança Pública, Educação e Políticas Urbanas.
Assista às mesas em
https://bityli.com/festivalutopias

Já no segundo dia, realizamos diálogos nas mesas: As ancestrais nas vozes do presente com mediação de ThaÍs Gomes (Direito à Vida e Segurança Pública – Observatório de Favelas) e
participações de Conceição Evaristo (escritora) e Renata Trajano (Coletivo Papo Reto/ Gabinete de Crise). A cidade em disputa a partir das periferias – políticas e imaginários urbanos com
mediação de Lino Teixeira (Políticas Urbanas - Observatório de
Favelas) e participações de Gabriela Leandro (Gaia) (UFBA, Coletivo Terra Preta) e Henrique Silveira (Casa Fluminense).

Ponto alto
Foi emocionante o diálogo entre Thaís Go-

No primeiro dia de atividades, a programação contou com
as mesas: Disputando Narrativas de existência com mediação da Priscila Rodrigues (Comunicação - Observatório
de Favelas) e participações de Sil Bahia (Olabi) e René Silva
(Voz das Comunidades). Qual o papel das representações
artísticas de favelas e periferias na disputa por direitos? com
mediação de Jean Azuos (Galpão Bela Maré – Observatório
de Favelas) e participações de Camilla Rocha Campos (Residência Artística Capacete) e Rosi Miliotti (ONG Fase e Imagens do Povo). Parcerias entre educação formal e a sociedade civil com mediação da Érika Lemos Pereira (Galpão Bela
Maré – Observatório de Favelas) e participações de Andreza
Rodrigues (Escola de Enfermagem Anna Nery – UFRJ) e André Gomes (UNIPERIFERIAS).
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mes, Conceição Evaristo e Renata Trajano
que materializou o encontro entre gerações de mulheres negras na luta pela garantia de direitos!

virtual #OF19
https://bityli.com/of19anos

.......................................................
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Direito à vida e
Segurança Pública

Projetos

- Programa Direito à vida e Segurança Pública

- CRIAndo Rede: proteção à vida de crianças e adolescentes da Maré
- Pessoas LGBTI+ em privação de liberdade

..................................
Créditos Francisco Valdean/ Imagens do Povo

Programa Direito à vida
e Segurança Pública
O Programa de Direito à Vida e Segurança Pública visa contribuir
para a formulação de ações e políticas públicas no campo da prevenção da violência e da redução de homicídios e feminicídios a
partir de uma perspectiva interseccional.
Para tanto, desenvolve ações que buscam aprofundar o enfoque
de gênero, racial e territorial na produção de conhecimento, na
implementação de metodologias de intervenção e em estratégias de sensibilização social e incidência política.
No biênio 2020/21, tem como objetivos:
- Produção de conhecimento visando subsidiar políticas públicas de prevenção da violência e redução da letalidade feminina.
- Formação de mulheres (cisgênero e transgênero), negras e periféricas, no enfrentamento a violações de direitos, violência de
gênero e letalidade feminina com intuito de fortalecer a capacidade de atuação de mulheres na conquista de seus direitos e
em incidência nas políticas públicas a elas destinadas;
- Elaboração, implementação e difusão de metodologias de intervenção que busquem fortalecer mecanismos e redes de proteção à vida.
- Sensibilização social e incidência política visando a priorização
do tema da redução de homicídios, feminicídios e da violência
de gênero na agenda pública com um enfoque interseccional.
36

.........................................................

....................................................
Ao longo de 2020, o Programa de Direito à Vida e Segurança
Pública realizou as seguintes ações:

- Participação nas ações de solidariedade da Campanha
“Maré Diz Não ao Coronavírus”

- Estratégias de comunicação para pautar o tema da violência de gênero

- Lançamento da pesquisa “Vidas adolescentes Interrompidas”, desenvolvida pelo Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes do Rio de Janeiro.

- Pesquisa “Violência contra mulheres e letalidade feminina
no Rio de Janeiro”
- Curso Esquenta DELAS
- Oficina “Desigualdades de gênero e raça: um olhar para
letalidade feminina”
- Curso DELAS: Direitos, Política e Arte
- Seminário “Quais Gritos se aproximam do seu? Estratégias
de enfrentamento às violências de gênero”.
- Produção do E-book DELAS
- Vídeo “Impactos do coronavírus no cotidiano das mulheres periféricas”
- Chamada Pública “Cenas DELAS”
- Participação na Rede de Apoio a Mulheres da Maré.
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- Memorial Fernando Ambrósio, organizado em parceria
com a Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Família
Bicó e familiares de Fernando.
- Ações coletivas de mobilização e incidência na ADPF das
Favelas; Live das Favelas; O impacto da ADPFdasFavelas
na Segurança Pública do Rio de Janeiro
O programa conta com o apoio da Open Society Foundations.

Ponto alto
O Seminário “Quais Gritos se aproximam do seu?
Estratégias de enfrentamento às violências de gênero”, evento no qual foi realizado o lançamento do
Ebook DELAS: Direitos, Política e Arte. Estratégias
de enfrentamento à violência de gênero e letalidade feminina com a participação de colaboradoras
e alunas do curso DELAS.

Com a palavra, nossas parcerias

“Muito bem vinda estou, e muito bem acolhida também entre
mulheres que nos convocam sempre a produzir mais o saber afrocentrado, centrado nas nossas vivências. Vivências coletivas e políticas” Lia Manso, Ong CRIOLA - Professora do Curso DELAS e palestrante no Seminário “Quais gritos se aproximam do seu?”.

Ponto alto
O Ebook DELAS: Direitos, Política e Arte. Estratégias de enfrentamento a violência de gênero e letalidade feminina reúne os desafios enfrentados
e aprendizados adquiridos ao longo do Curso DELAS. Apresentamos um novo olhar para o fenômeno da violência contra mulheres e para estratégias

....................................

potentes elaboradas para intervir politicamente
em suas realidades.

Leia o e-book em
https://bityli.com/E-book-Delas
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EDUCAÇÃO
Entre os meses de agosto e setembro, a equipe do
Programa realizou o Curso DELAS, na modalidade
online, para 30 mulheres (cisgênero e transgênero),
negras e/ou de origem periférica. A metodologia desenvolvida no “Curso DELAS” foi relevante para ampliar as percepções sobre violências de gênero e gerar estratégias de incidência política articuladas com
intervenções artísticas.

Destaque Depoimento

“O Curso [DELAS] para mim foi muito importante porque eu já estava
em um momento de buscar coisas que me conectasse com meu lado
mais artístico, e me conhecer. E em um momento tão fragilizado, no

Assista ao vídeo Vozes DELAS, produto coletivo do
curso DELAS.

meio de uma pandemia. Talvez se não fosse online, a gente não poderia ter esse tipo de encontro. Foi muito forte para mim ter contato com
isso”, Bruna Marques, Coletivo Mulheres do Fim do Mundo, aluna da
1º edição do Curso DELAS.

Com a palavra, nossas parcerias

“Quero agradecer muito o convite de poder fazer parte dessa construção do Curso [DELAS], de poder contribuir para o e-book. Foi muito importante para mim poder participar e contribuir para essa construção, estar
aqui ouvindo essas mulheres que explicitam o quanto
a gente produz de fato, o quanto a gente produz vida,
produz conhecimento, tecnologia de sobrevivência e
de existência.” Rafaela Albergaria - Professora do Curso DELAS e palestrante no Seminário “Quais gritos se
aproximam do seu?” - Pesquisadora em Direitos Humanos, Políticas Públicas, Mobilidade Urbana, Direito
à Cidade e Relações Raciais.

39

Ponto alto
Pela vida nas favelas! A construção coletiva da ADPF
635 teve efeitos relevantes no campo da segurança pú-

O Programa Direito à Vida e Segurança Pública
contou com 84 inserções na mídia ao longo do
ano de 2020, entre veículos de repercussão local,
nacional e internacional.

blica e resultou na decisão liminar do STF de suspensão
das operações policiais em favelas do RJ durante a pandemia, salvo em casos de excepcionalidade, e medidas
cautelares importantes para a garantia do direito à vida
nas favelas.

Vídeo produzido pela Articulação da ADPF das Favelas
“Nós combinamos de não morrer!“ - ADPF das Favelas

.................
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CRIAndo Rede: proteção à vida

de crianças e adolescentes da Maré
Diante dos impactos da pandemia de COVID-19 nas favelas, o Observatório de Favelas, Luta pela Paz, Redes da
Maré e Unicef se articularam para o desenvolvimento do
projeto “CRIAndo Rede”. A iniciativa buscou fortalecer a
rede de proteção social e políticas públicas com foco em
crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade na Maré, bem como suas famílias.
A atuação do Observatório de Favelas no projeto teve
como objetivo central a realização de uma pesquisa sobre as violências que atingem crianças, adolescentes e
jovens na Maré, bem como sobre o funcionamento da
rede de proteção no contexto da pandemia.

A pesquisa envolveu a análise de dados quantitativos
sobre violências contra crianças, adolescentes e jovens
a partir de microdados do ISP-RJ e do Laboratório Fogo
Cruzado, e a realização de entrevistas semiestruturadas
com jovens, organizações da sociedade civil e agentes
públicos que integram a rede de proteção na Maré.

Ponto alto
Webinar de devolutiva da pesquisa com parceiros
da rede de proteção que atuam na Maré. O encon-

Leia o E-book “Perspectivas para a prevenção das
violências contra crianças adolescentes e jovens da
Maré na pandemia” que buscou oferecer subsídios
para ações de prevenção da violência e para o fortalecimento da rede de garantia de direitos de crianças,
adolescentes e jovens no território em
https://bityli.com/ebook-CRIAndoRede

..................................................
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tro possibilitou debater coletivamente os resultados
obtidos no estudo e a construção de propostas para
a prevenção da violência e o fortalecimento da rede
de garantia de direitos de crianças, adolescentes e
jovens no território. Acesse AQUI o Boletim “Violências contra crianças, adolescentes e jovens da Maré
na pandemia” que subsidiou os debates coletivos.

................................

Beneficiários
No total 129 pessoas participaram diretamente das
ações relacionadas à pesquisa. Entre estes, crianças,
adolescentes e jovens moradores da Maré, profissionais que atuam em organizações da sociedade civil e
equipamentos públicos que integram a rede de garantia de direitos de crianças, adolescentes e jovens
na Maré.

Assista ao vídeo desenvolvido pelo Luta pela Paz
que apresenta o projeto CRIAndo Rede.

A iniciativa possibilitou a criação do FavelaPOD, o podcast do Observatório de Favelas. As edições #01, #02 e #03 são dedicadas
a diálogos sobre o projeto CRIAndo Rede.
Ouça o FavelaPOD em
https://bityli.com/spotifydefavelas

.................................................
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Pessoas LGBTI+ em
privação de liberdade
O projeto pretende desenvolver uma articulação junto a países do sul global na construção de ações de pesquisa e incidência sobre o encarceramento em massa de grupos periféricos, com um olhar particular para pessoas LGBTI+ das
periferias. Tem uma abordagem exploratória, realizada por
equipes no Brasil e na Índia para levantamento e análise de
informações sobre as condições e particularidades do cárcere para a população LGBTI+ nestes países.
A iniciativa tem como objetivo mobilizar processos de produção de conhecimento, articulação de redes e incidência
política que visam contribuir para a formulação de ações e
políticas públicas voltadas para a garantia de direitos de pessoas LGBTI+ em privação de liberdade. O projeto é apoiado
pela Global Challenges Research Funding e Scottish Funding
Council.
Devido ao contexto da pandemia de COVID-19, em 2020 foi
priorizada a pesquisa documental. Também foram realizadas
atividades de articulação com movimentos LGBTI+, organizações da sociedade civil, pesquisadoras/es e gestoras/es públicas/os que atuam no sistema prisional.

Equipe do Brasil e Índia reunidas no Seminário “Pessoas
LGBTI+ em privação de liberdade” realizado em 2019

Com a palavra, nossas parcerias

“Já é o segundo ano que estamos construindo este projeto junto
ao Observatório de Favelas. Para nós, a interação com o OF agrega
muito, tanto em termos de experiência no campo de atuação para
incidência política, quanto pelo maior conhecimento de redes com
as quais atuamos. No trabalho junto ao Observatório sempre conversamos sobre os caminhos de atuação nas relações com organizações parceiras, agentes estratégicos, na publicação de artigos/
capítulos de livro e na criação de alternativas para sustentabilidade das ações” Heloisa Melino, Coordenadora executiva do projeto
Pessoas LGBTI+ em privação de liberdade, pela UNIperiferias.
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Atividades realizadas em 2020
- Pesquisa bibliográfica sobre o tema no âmbito nacional e internacional
- Levantamento e análise de dados secundários sobre os impactos da COVID-19 no sistema prisional
- Reuniões de articulação com parceiros locais e internacionais: organizações e movimentos LGBTI+,
organizações da sociedade civil, mecanismos e pesquisadoras/es que atuam no sistema prisional.
- Participação da equipe em Grupo de Trabalho sobre mulheres e meninas em privação de liberdade
- Produção de textos e artigos

Ponto alto
Atividades de articulação com parceiros que desenvolvem estudos no
campo da saúde para pensar coletivamente estratégias de pesquisa e incidência relacionadas aos desafios e impactos da COVID-19 no sistema
prisional.
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Políticas Urbanas
Projetos
- Mapa Social do Corona
- Memórias Musicais entre Maré e Rocinha
- Políticas Urbanas - Território Inventivo

..............................
Créditos Rosilene Miliotti / Imagens do Povo

mapa social
do coRONA
O Mapa Social do Corona é uma iniciativa do eixo de Políticas
Urbanas voltada à produção de boletins periódicos sobre o
avanço da COVID-19 com foco nas favelas e periferias da cidade do Rio de Janeiro. O projeto, realizado a partir do apoio
da Fundação Heinrich Böll, é um instrumento de monitoramento, análise e incidência para o enfrentamento da pandemia partindo da perspectiva de territórios populares.
Com o Mapa, buscamos estimular debates e políticas estruturantes para o enfrentamento da pandemia do coronavírus,
especialmente voltadas para as favelas e periferias, a partir da
produção e difusão de informações e análises baseadas em dados públicos bem como em diagnósticos sobre a desigualdade
urbana na cidade do Rio de Janeiro e do inventário de ações de
solidariedade e organizações protagonistas para identificação
de agendas prioritárias.
A metodologia consiste na realização de edições temáticas
realizadas em parceria, baseadas na realização de pesquisas
de aprofundamento, entrevistas, cartografias e análises georreferenciadas e na difusão dos conteúdos e produtos por meio
de campanhas de comunicação e encontros virtuais.
Ao longo de 2020 realizamos 11 edições do Mapa Social do Co-
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rona e elas reúnem metodologias, conteúdos e resultados de pesquisas. Edições: Cartografia social da COVID-19 na cidade do Rio
de Janeiro; Urbanização desigual e a saúde pública nas cidades;
Evolução dos contágios e caminhos da desigualdade no Rio de Janeiro; Proteção e vulnerabilidade ao COVID-19 no Rio de Janeiro;
Acesso desigual à saúde no Rio de Janeiro; Mobilizações de solidariedades horizontais em territórios populares; Racismo estrutural
e o impacto da COVID-19 no Rio de Janeiro; COVID-19 e gênero na
cidade do Rio de Janeiro; Dinâmicas regionais da pandemia no Rio
de Janeiro; Quilombismo e lideranças femininas: o protagonismo
das favelas no enfrentamento à pandemia; e Ações populares de
combate à pandemia no Rio de Janeiro: a favela como referência.

Para leitura de todos os mapas, acesse em
https://bityli.com/mapasocialdocorona

.............................................

Entre março e dezembro de 2020, foram realizadas 38
publicações sobre este projeto no facebook do Observatório de Favelas, 32 no instagram e 16 no twitter.
Somadas essas publicações alcançaram 14.447 pessoas e o twitter foi a rede social que gerou mais engajamentos!

Com a palavra, nossas parcerias

“Estar nessa roda com ampla representatividade em
termos de cidade, significou ver romper a invisibilidade
da Zona Oeste, um do objetivos de todos os projetos
coletivos que participo nessa minha caminhada de luta
e re afirmar as familiaridades e diferenças que as linhas
de frente periféricas na luta contra as consequências da

Ainda na comunicação do Mapa Social do Corona, outro destaque é o fato de o trabalho ter sido citado em
255 notícias, entre jornais impressos, jornais online,
blogs, portais de notícias e outros. O Mapa Social também chegou na imprensa de todas as regiões norte,
nordeste, centro-oeste e sudeste do Brasil.

pandemia do Covid-19 à nível de terceiro setor. Toda tro-

.....................

ca foi de muito aprendizado e fortalecimento de rede,
saí com a sensação de que todos alí naquela mesa virtual juntos são capazes de derrubar essa desigualdade social monstruosa que é alimentada pelo Estado ausente”.
Dayane Medeiros, Projeto Casa, Levante do Aço, sobre
a participação na roda de conversa com protagonistas
de ações de solidariedade.

Assista ao Seminário virtual - Mapa Social do Corona
na cidade do Rio de Janeiro

................................
47

Memórias musicais
entre Maré e Rocinha
O projeto Memórias Musicais entre Maré e Rocinha consiste na
realização de inventários e pesquisas sobre o tema das relações entre identidades territoriais e música com artistas
de cada um dos territórios, culminando na construção de produtos e ações de visibilização e disseminação dos resultados alcançados a partir da parceria entre o Observatório de Favelas,
o Museu Sankofa, o Instituto Moreira Salles e a Universidade de
Columbia. Em sua primeira etapa o projeto entrevistou artistas
de variados perfis, remontando a memória social e afirmando a potência destes territórios.
O objetivo central do projeto é contribuir para a disputa do imaginário urbano sobre as favelas a partir do reconhecimento
das potências de práticas musicais em seu entroncamento
com as experiências e memórias territoriais. A partir da pesquisa e dos produtos de disseminação, o projeto contribui para
ciência e debate público sobre práticas culturais populares a partir de novas formas de representações.
O projeto se organiza na etapa inicial de mapeamento e inventário de artistas, a partir de recortes de pluralidades de estilos
musicais e trajetórias; na etapa seguinte, aprofunda o inventário
com a realização de pesquisas mais ampliadas com os artistas

selecionados através de entrevistas de profundidade realizadas
nos territórios; e na terceira etapa mobiliza a produção de podcasts, a partir de roteiro e estrutura pré definidos, como produtos iniciais.
Em 2020 concluímos a primeira etapa: os inventários e pesquisas desenvolvidas são fundamentais para o desenvolvimento do
projeto e para a construção dos produtos. O reconhecimento
das potências artísticas ligadas à música nos territórios populares pressupõe um entendimento das dinâmicas artísticas e culturais de cada um dos espaços trabalhados, além da atuação em
rede com os artistas.

Nizaj

Patrick Mendes / Imagens do Povo

....................................................
Ruth Rosa - canto cego
Sidnei Ribeiro
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Políticas Urbanas /
Território Inventivo
A partir do eixo de Políticas Urbanas realizamos um conjunto
de projetos voltados para a proposição de pesquisas, ações
e incidência na área de políticas urbanas, na perspectiva da
potência das favelas e periferias.
Atuamos a partir da tecnologia social Território Inventivo,
projeto guarda-chuva da área, que parte do reconhecimento e da valorização dos saberes e vivências populares para
propor e construir uma nova cidade, menos desigual e mais
democrática.

............................................
Neste sentido, ao longo de 2020 foram realizadas as seguintes atividades:
Seminário, publicação e vídeos “Território Inventivo
da Maré: disseminação e diálogos” (Apoio: Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU), que reuniu
quase 70 pessoas no Galpão Bela Maré em janeiro.
Pesquisa “Tijolinho saberes construtivos populares”,
em parceria com a FAU/UFRJ.

O objetivo geral é a produção de novos conceitos, metodologias e intervenções no campo das políticas urbanas que visam
incidir sobre o projeto de cidade e as agendas públicas na perspectiva da potência das favelas.
O tripé produção de conceitos, sistematização de metodologias e incidência política orienta as ações do eixo. Os projetos
operam a partir de quatro grupos de ação: i) reconhecimento
das potências (pesquisa); ii) Educação Urbanísticas (formação);
Mobilização social (articulação e mediação); Visibilização (difusão e Incidência).
Em janeiro, aconteceu o Seminário “Território Inventivo da
Maré: disseminação e diálogos” no Galpão Bela Maré
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Crédito Patrick Mendes / Imagens do Povo

Assista ao vídeo teaser projeto

Destaque Depoimento

“Eu gosto muito de estar aqui neste programa e nestes espaços do Observatório de Favelas porque é muito diferente do que
nós temos na Universidade, o que me dá uma esperança de sair

...........................................

desse aprendizado convencional. Também é uma experiência
muito boa aprender que o território influencia diretamente nessas construções e arquiteturas que a gente aprende.” Barbara
Amorim, Estudante FAU-UFRJ (projeto “Tijolinho Saberes Construtivos Populares”)

Imagine Rio (Apoio: William Marsh Rice University): Mapeamentos e inventários de imagens e Oficina de curadoria de imagens e geolocalização
Participação em grupo de trabalho e Oficinas do Termo
Territorial Coletivo
Participação no GT “IAB - A Cidade que queremos”
Assessoria “UIA Rio 2020 - Congresso e Concurso de Ideais da Maré”

Ponto Alto
O Ebook Território Inventivo se destaca entre os produtos por realizar o registro de toda a memória da
história do Território Inventivo, apresentando seus
principais conceitos e metodologias, detalhando
as estratégias e ações e trazendo os resultados ob-

..........................................

tidos ao longo do tempo. Para ler o ebook completo, clique aqui.

E no enfrentamento à pandemia?

Foram realizadas ações de distribuição de
máscaras e frascos álcool gel em 30 pontos de
mototáxi dos Conjuntos de Favelas da Maré e
da Penha.

.......................
Crédito Patrick Mendes / Imagens do Povo
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Quer entender porque esse público é
estratégico para a gente? Leia AQUI o texto
que produzimos visibilizando a importância
de mototaxistas para os fluxos da cidade.

Créditos: veri-vg/Imagens do Povo

......................................................................
Institucional
Parceiros e Apoiadores Institucionais
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Apoiadores

Principais Parcerias

Amil - Lei do ISS
Arte na Fonte
Conselho de Arquitetura e Urbanismo Rj (CAU/Rj)
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-UFRJ)
Fundação Heinrich Boll
Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz
Fundação Tide Setubal
Fundo Enfrente
Genial - Lei do ISS
Global Challenge Research Fund (GCRF/RCUK)
GlobalGrace Brasil
GLOBO - Lei do ISS
Instituto Maria e João Aleixo
Instituto Moreira Salles
Instituto Unibanco
ITAÚ - Lei Federal de Incentivo à Cultura
MAM-Rio
Open Society Foundations
Samambaia Filantropias
Scottish Funding Council
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro
Uber - Lei do ISS
UNICEF
Universidade de Columbia
William Marsh Rice University

Alucinações Filmes
A Madre Produtora
Academia de Dança Valéria Moreyra
Anistia Internacional
Arranjo Local/CEM
Arte Transformadora
Automatica Produtora
Basílica N. S. da Penha
Bienal de São Paulo
Brownie do Luiz
Casa das Mulheres da Maré
Casa de las Estrategias
Casa Fluminense
CEDECA-RJ
Centro de Estudos Sociais - CES/Coimbra
Cinemão
Cirko Akrata
Clínica da Família Adib Jatene - Vila do João
Coletiva Resistência Lésbica da Maré
Coletivo Papo Reto
Coletivo Perigrafia
Columbia Global Center - Rio de Janeiro
Commomwealth Human Rights Initiative
Conectas
Conexão G
Criola
Curso de Bacharelado Engenharia de Produção UNIRIO
data_labe

Defensoria Pública do Rio de Janeiro
DHIS - Laboratório de Design de Histórias | Programa de Pós-graduação em Design da PUC-Rio
Donna Natureza
Escola de Artes Visuais do Parque Lage
Etnohaus
Fábrica de Imagens – ações educativas em cidadania e gênero (CE)
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (UFRJ)
Fase
Fundação Roberto Marinho
GatoMídia
GENI/UFF
Ghetto Run Crew
Grupo Ação Covid-19
Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial
Instituto Bola pra Frente
Instituto de Arquitetos do Brasil
Instituto de Relações Internacionais da Puc/Rio
Instituto Ekloos
Instituto JCA
Instituto Marielle Franco
Instituto Vida Real
ISER
Itaú Cultural
Justiça Global
LAURBAM / FAU-UFRJ
LAV-UERJ
Leopoldina Hip Hop
LincLab - Laboratório Interdisciplinar de Linguagem

Cidadã - PUC-Rio
LivMundi
Luta pela Paz
Movimento Moleque
Mulheres ao Vento
Museu Sankofa
Passinho Carioca
Pé Direito Filmes
Produtor JOK3R
Projeto de extensão Saberes em Saúde / Escola de
Enfermagem Anna Nery - UFRJ
Promundo
Projeto de Extensão Teatro em Comunidades
Rede de Comunidades e Movimentos contra a
Violência
Redes da Maré
Reúna - diálogo que transforma
RioOnWatch
Studio Mariwo
Teatro Escola
Uerê
Universidade de Brasília
UniPeriferias
Universidade de Dundee
Vitrine Filmes

.........
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Ponto Alto em 2020
Batemos recorde de doadores pessoas físicas. Foram 102 doadores!
Obrigada a você que acreditou e
apoiou o nosso trabalho.

Redes, fóruns, conselhos e comitês
ADPF das Favelas (ADPF 635)
Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes do Rio de Janeiro
Communis - Comunidades que Transformam
Comunicação Integrada Corona na Maré
Conselho Estratégico do Instituto Pereira Passos
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
Fopir - Fórum Permanente pela Igualdade Racial
Fórum Basta de Violência! Outra Maré é Possível
Fórum Favela, Cidade e Patrimônio
Fórum GTs de Políticas Urbanas IAB - Cidades
Fóruns para Lei Aldir Blanc
GT Termo Territorial Coletivo
Painel Unificador Covid-19 nas Favelas
Rede de Apoio às Mulheres da Maré (RAMM)
Rede de Comunicadores RioOnWatch
Rede Hipermuseus
REM-RJ Rede de Educadores em Museus e Centros Culturais do Rio de Janeiro

Desenvolvimento Institucional
Desde outubro de 2020, somos parte de um conjunto de 10
organizações apoiadas pelo Instituto Unibanco e que têm se
reunido mensalmente para pensar questões estruturantes e
conjunturais de suas práticas na perspectiva do fortalecimento da sociedade civil.

..........................................
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