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À Geandra. 

À minha família.

Aos moradores das favelas. Saber fazer o

melhor  da  vida  diante  de  tantos

obstáculos  é  uma  arte  que  somente  as

classes periféricas podem ensinar. 

Às classes periféricas que resistem para

viver  e  vivem  resistindo  e  que  mantêm

viva a esperança de que há outros futuros

possíveis.
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Ciertamente, no todos los barrios y ciudades 
autoconstruidas representan la misma trayectoria 
y en varios casos parecen muy lejos de conformar 
formas de poder popular o autogobierno local. 
Pero parece fuera de duda que en esos espacios 
anidan potencias de cambio social que aún no 
hemos sido capaces de descubrir en toda su 
magnitud. 

(Raúl Zibechi  2009, p. 41)



RESUMO

Uma pesquisa que nasce de lutas de resistência justifica sua condição de ser ao
dialogar com e realimentar os processos em meio aos quais surge. É este o intuito
deste  trabalho,  que  é  resultado  de  uma  investigação  militante  inserida  em
experiências de trabalho de base protagonizadas por movimentos sociais de base
que atuam em favelas do Rio de Janeiro. Com isso não é um trabalho baseado em
saberes sobre favela ou sobre esses grupos, e sim analisa os processos em questão
a  partir do  ponto  de  vista  dos  dois.  Experiências  que  articulam  investigação  e
militância e uma discussão de saberes e sujeitos em movimento dão base para uma
proposta de pensar e fazer Geografias em movimento(s). Uma discussão crítica de
olhares  e  informações  sobre  favelas,  da  escala  global  à  escala  local  levam  à
questão  como,  na  luta  de  classes,  múltiplas  relações  de  dominação-
subordinação/resistência,  que  podemos  compreender  também  como  relações
centro-periferia,  espacializam-se  para  constituir  territórios  de  resistência.
Movimentos sociais de base como os coletivos Ocupa Alemão, Us Neguin Q Não C
Kala,  Roça!  e  a  Comunidade  Popular  Chico Mendes  territorializam-se  nestes
territórios das classes periféricas inseridas em dinâmicas maiores de favelas em
movimento.  Um  elemento  chave  do  trabalho,  apresento  textos  nos  quais  estes
grupos autorrefletem suas experiências de luta, reflexões que falam por si  só ao
mesmo tempo que permitem um diálogo com a questão da importância de suas
articulações e de práticas espaciais resistentes na formação e no fortalecimento de
territórios-de-resistência-rede. A perspectiva que permeia o texto conecta saberes,
territórios  e  movimentos  entre  si  e  com  o  horizonte  da  auto-emancipação  das
classes periféricas em luta, uma luta de muitas lutas que devem ser compreendidas
em sua complementaridade. São lutas que carregam, como potencialidade e como
realização  (até  então  sempre  parcial  e  incompleta),  caminhos  de  superação  da
dominação das periferias pelos centros, rumo a uma sociedade igualitária onde não
há nem periferia, nem centro.

PALAVRAS-CHAVE:  GEOGRAFIA  EM  MOVIMENTO,  INVESTIGAÇÃO  MILITANTE,
FAVELA, TERRITÓRIO DE RESISTÊNCIA, MOVIMENTO SOCIAL DE BASE



ABSTRACT

A research that arises from struggles of resistance draws its reason of being from
dialogging  and  being  fed  back  into  the  processes  in  the  midst  of  which  it  was
realized. This describes the basic intuition of this work, which is a result of a militant
research directly connected with experiences of base work of grassroots movements
in favelas in Rio de Janeiro. As such it  is not a work  based on knowledge  about
favela or about these groups, much more it analyses the processes in question from
the  point  of  view  of  both  of  them.  Experiences  that  articulate  investigation  and
militancy and a discussion of knowledges and subjects in movement give base for a
proposal of thinking and making Geographies in movement(s). A critical discussion of
views and information on favelas, from global to local scale, lead to the question how,
in  the  course  of  class'  struggle,  multiple  relations  of  domination-
subordination/resistance,  that  we  can  also  comprehend  as  relations  of  center-
periphery, spatialize gaining form as territories of resistance. Grassroots movements
such as the collectives Ocupa Alemão, Us Neguin Q Não C Kala, Roça! and the
Comunidade Popular Chico Mendes territorialize in the territories of the peripheral
classes within a wider dynamics of favelas in movement. As a key element of this
work,  I  present  texts  within  which  these  groups  self-reflect  their  experiences  of
struggle, reflections that stand for itself at the same time that they permit a dialogue
on the importance of their  articulations and their  resistant spatial  practices in the
formation  and  strengthening  of  territories-of-resistance-networks.  The  perspective
intertwining the work connects knowledges, territories and movements with a horizon
of  self-emancipation  of  the  peripheral  classes  in  struggle,  a  struggle  of  many
struggles that must be comprehended in their complementarity to see how they carry
within them, as potentiality as well as (repeatedly incomplete and partial) realization,
ways to  overcome the  domination  of  the  peripheries  by  the  centers,  towards an
egalitarian society where there are neither peripheries, nor centers. 

KEYWORDS:  GEOGRAPHY  IN  MOVEMENT,  MILITANT  RESEARCH,  FAVELA,
TERRITORY OF RESISTANCE, GRASSROOT MOVEMENT



ZUSAMMENFASSUNG

Eine  Untersuchung  die  aus  sozialen  Kämpfen  heraus  entsteht  begründet  ihre
Berechtigung im Dialog mit  und in  der Rückeinspeisung in die Prozesse inmitten
derer sie entstanden ist.  Dies ist einer der Grundgedanken dieser Arbeit,  die das
Resultat einer militanten Untersuchung ist, die sich direkt verbindet mit Erfahrungen
von sozialen Basisbewegungen die in Favelas in Rio de Janeiro aktiv sind. In diesem
Sinne ist es keine Arbeit über Favelas oder über diese Gruppen, sondern analysiert
vielmehr aus ihrer Sichtweise heraus. Erfahrungen, die Untersuchung und politische
Arbeit (“Militanz” sagen wir in Brasilien) miteinander verbinden und eine Diskussion
von Wissen und Subjekten “in Bewegung”, sind die Grundlage für einen Entwurf,
“Geographie in Bewegung” zu denken und zu machen. Eine kritische Diskussion von
Blicken auf und Informationen über Favelas, von der globalen bis zur lokalen Skala,
führen zu der Frage wie sich im Rahmen des Klassenkampfes, multiple Relationen
von  Herrschaft-Unterordnung/Widerstand,  die  wir  auch  als  Zentrum-Peripherie-
Verhältnisse lesen können, verräumlichen und so zur Konstituierung von Territorien
des  Widerstands  führen.  Soziale  Basisbewegungen  wie  die  Kollektive  Ocupa
Alemão,  Us  Neguin  Q  Não  C  Kala,  Roça!  und  die  Comunidade  Popular  Chico
Mendes  territorialisieren  sich  in  diesen  Territorien  der  peripheren  Klassen
eingebunden in einer übergeordneten Dynamik von “Favelas in Bewegung”. Als ein
Schlüsselelement dieser Arbeit, präsentiere ich Texte in denen diese Gruppen sich
und  ihre  Kämpfe  selbst  reflektieren,  Reflexionen  die  für  sich  selbst  stehen  und
gleichfalls erlauben einen Dialog zu etablieren bezüglich der Frage ihrer Artikulation
und  der  Bedeutung  widerständiger  räumlicher  Praktiken  bei  der  Bildung  und
Stärkung von Territorien-des-Widerstands-Netzwerken. Eine Perspektive die diesen
Text durchdringt verbindet Wissen, Territorien und Bewegungen ebenso miteinander
sowie mit einem Horizont der Selbst-Emanzipation der peripheren Klassen in einem
Kampf, der ein Kampf vieler Kämpfe ist, die in ihrer Komplementarität verstanden
werden müssen.  Es sind  Kämpfe die  Wege zur  Überwindung der  Herrschaft  der
Zentren über die Peripherien in sich tragen, sowohl als Potenzialität als auch als, in
der bisherigen Geschichte, immer aufs Neue nur partielle, unvollendete Realisierung,
in Richtung einer egalitären Gesellschaft, in der es weder Peripherien noch Zentren
gibt.

STICHWÖRTER: GEOGRAPHIE IN BEWEGUNG, MILITANTE UNTERSUCHUNG, FAVELA,
TERRITORIEN DES WIDERSTANDS, SOZIALE BASISBEWEGUNGEN
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TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA E MOVIMENTOS SOCIAIS DE BASE: UMA

INVESTIGAÇÃO MILITANTE EM FAVELAS CARIOCAS

INTRODUÇÃO

La novedad que ilumina las  luchas sociales  de los  últimos veinte  años es  que el
conjunto de relaciones sociales territorializadas existentes en zonas rurales (indígenas
pero  también  sin  tierra)  comienzan  hacerse  visibles  en  algunas  ciudades  como
Caracas, Buenos Aires, Oaxaca, siendo quizás El Alto en Bolivia la expresión más
acabada de esa tendencia (ZIBECHI 2009, p. 40).

Lo que aprendí [junto a los colectivos que tuve la posibilidad de visitar en múltiples
rincones de América Latina] me reafirmó en la convicción de que en América Latina, al
calor de las resistencias de los de abajo, se han ido conformando 'territorios otros',
diferentes a los del capital y de las multinacionales, que nacen, crecen y se expanden
en múltiples espacios de nuestras sociedades (ibid., p. 5).

A partir de mobilizações nas favelas da Maré, das quais participei desde 2008 surgiu

a questão porque e como as intensas e complexas dinâmicas nas periferias urbanas

levariam a uma dificuldade aparentemente maior (se comparada com as lutas do

campo) das classes populares urbanas auto-organizarem suas resistências. Muito

se falava, ouvia-se e se escrevia sobre os grandes movimentos sociais no campo e

o  que mais  alto  ecoava  quando  se  tratava  das  classes  populares  nas  grandes

metrópoles eram histórias de carência, caos, abandono e violência. Não é preciso

dizer  que  torna-se  evidente,  no  mais  tardar  a  partir  do  primeiro  contato  com a

vivência na favela e suas pessoas, que a realidade é pouco daquilo que se diz sobre

a favela e muito mais do que nem se menciona e pouco se sabe. Pensei inicialmente

em aprofundar o estudo dos movimentos sociais do campo para conseguir trazer o

acúmulo dessas experiências para o urbano e ver onde elas dialogavam e onde este

diálogo  travava.  Foi  mais  ou  menos  nesta  fase  que  tomei  contato  com  o  livro

“Territorios  en  resistencia  –  Cartografía  política  de  las  periferias  urbanas  latino-

americanas” e parecia que, com isso, eu havia encontrado um ponto de partida. Raúl

Zibechi (2009/20111), nesse livro, dialoga com um dos conceitos que nos são caros

enquanto geógrafos: território. O autor parte de experiências e reflexões das lutas

em  territórios-outros dos  movimentos  populares  do  campo,  as  articula  com

experiências  em  periferias  urbanas  para  estimular  um  outro olhar  sobre  as

realidades  de  luta  nessas  periferias.  Um  olhar  inspirador  e  que  no  meu  caso

1 Uma tradução deste livro para o português foi publicada recentemente pela editora Consequência
(ZIBECHI 2015). Nesta tese refiro-me às duas edições em espanhol às quais tive acesso no decorrer
da escrita deste trabalho. 
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contribuiu para que  “periferia - território - resistência” se tornasse cada vez mais um

dos eixos ao redor do qual giram a minha atuação e reflexão.

Abordar as periferias urbanas da América Latina como “territórios de resistência” é

ao mesmo tempo análise científica, proposta de luta e projeção de outros futuros

possíveis. Analisar o território em suas dimensões de categoria analítica, da prática

e normativa, parece fundamental para compreender as transformações em curso no

nas  periferias  tanto  no  campo  como  nas  grandes  cidades.  Ao  aprofundar  as

reflexões entre as práticas de luta e olhares reflexivos sobre as mesmas, formou-se

uma questão chave a ser analisada nesta tese:

Como,  em territórios  de resistência  (favelas),  práticas de  resistência  explícita  de

grupos que realizam trabalho de base articulam-se com uma diversidade de práticas

resistentes, implícitas e explícitas, das classes periféricas? 

Essa questão deriva da experiência de vivência e militância em territórios periféricos

e  busca  trazer  conceitos  genéricos,  de  luta,  ao  encontro  com  pesquisas  e

formulações  conceituais  e  teóricas  de  uma  geografia  e  ciência  social  crítica

comprometida com a transformação social (auto-)emancipatória. É uma questão que

orienta uma busca na qual se analisa para poder avaliar e tenta-se compreender

para fortalecer a luta popular sob permanente contato da ação com a reflexão e vice

versa.

O objetivo específico desta pesquisa é acompanhar, refletir e discutir o trabalho de

movimentos sociais de base que atuam em favelas no Rio de Janeiro para alcançar

um melhor entendimento das formas de resistência e territorialização, expressas na

relação  “favela  como  território”  e  “movimento  social  de  base  que  nele  se

territorializa”. No âmbito de uma rede de pessoas e grupos com os quais existem

laços  de  colaboração,  apoio  mútuo  e construção  coletiva  foi  realizada  uma

investigação militante cujas experiências dão corpo a esta tese. Parto da esperança

de que a compreensão de processos de territorializações resistentes como esses

possam contribuir tanto para uma Geografia libertária e libertadora, em movimento,

quanto para o próprio trabalho dos movimentos sociais de base.
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Se Campos (2007, p. 77) afirma que “os espaços dos pobres podem representar

uma maneira de resistência”, proponho-me a refletir até que ponto e de que maneira

favelas,  em  sua  condição  de  territórios  periféricos  urbanos,  são  territórios  de

resistência constituídos por práticas resistentes, de forma implícita e explicita, que

podem contribuir para a construção de uma outra  soCi(e)dade - de todos e todas,

horizontal, descentralizada, autogerida, solidária e justa. 

Com esse  outro olhar, que tem nas resistências nesses territórios seu ponto  de

partida, suponho que seja possível  também perceber a dominação sob um outro

olhar, possibilitando um reinterpretar de projetos de urbanização e integração social,

propostos  e  impostos  pelos  centros,  como  meios  diferenciados  que  podem

diretamente ou indiretamente contribuir para (ou acabam tendo o efeito de) controlar

e oprimir bem como abafar e esconder as práticas vivas das favelas, que poderiam

estar apontando -  como questionamento, crítica e proposta - para uma mudança

radical da vida urbana e da sociedade como um todo. Em diálogo com Raul Zibechi

(2009, p. 13):

Si a comienzos del  siglo xxi  algún fantasma capaz de aterrorizar a las elites está
recorriendo América Latina, es seguro que se hospeda en las periferias de las grandes
ciudades. Del corazón de las barriadas pobres han surgido en las dos últimas décadas
los principales desafíos al sistema dominante (...).

Focar as minhas reflexões no conceito “territórios de resistência” tem dois objetivos

principais. Por um lado interessa verificar se abordar as favelas como territórios de

resistência, propositalmente de maneira generalizada, nos torna capazes de pensar

e entender melhor as relações socioterritoriais em jogo em sua complexidade. A

questão é: onde os conceitos nos travam e onde potencializam o nosso trabalho de

capturar, teoricamente, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer nas

favelas cariocas (e na cidade como um todo)? Por outro lado, a pergunta explícita e

implícita é: como o conceito território de resistência pode contribuir enquanto saber

teórico-conceitual  na  construção  de  formas  e  práticas  para  a  atuação  dos

movimentos  sociais  urbanos,  enquanto  saber  que  dialoga  com  saberes-fazeres

destes movimentos?

O  trabalho,  a  partir  de  um  breve  primeiro  capítulo  que  contextualiza  esta

investigação militante (capítulo 1), é composto por três partes. No segundo capítulo,
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aprofundo reflexões  acerca de perspectivas  de articular  ciências  e  lutas  sociais.

Saberes  e  sujeitos  encontram-se  em constante  movimento  e  surge  com isso  a

necessidade de construir saberes-com junto a movimentos sociais de base fazendo

“Geografias em movimento”. No terceiro capítulo, parto de um olhar crítico sobre a

questão das favelas no mundo em diferentes escalas e reflito brevemente sobre

formas de dominar (n)as favelas. A partir daí, interessa-nos compreender melhor o

papel da periferia na luta de classes e como uma multiterritorialidade de relações de

dominação-subordinação/resistência constitui-se em território de resistência (cap. 3).

No quarto capítulo, afinal, o foco está diretamente nas práticas de resistência de

movimentos sociais de base que territorializam-se em favelas em movimento. Vemos

como  se  dá  sua  inserção  em  territórios  densos  de  resistência  implícitas  (como

explícitas) a partir de textos fruto de um processo de autorreflexão coletiva de quatro

grupos:  a  Comunidade  Popular  Chico  Mendes  do  Movimento  das  Comunidades

Populares (MCP), o coletivo Us Neguin Q Não C Kala, o coletivo Ocupa Alemão e o

coletivo Roça! são iniciativas que permitem refletir as relações entre múltiplas formas

de  resistência  e  como  estas  entram  em  jogo  na  constituição  de  territórios-de-

resistência-rede  nos  quais  estes  grupos  inserem-se  ao  mesmo  tempo  que  as

constroem junto.  Os  três  capítulos  tecem-se  em  uma  articulação  que  remete  à

dinâmica de ciclos de ação e reflexão que dão corpo a esta tese em movimento

(figura 1).
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1. O CONTEXTO DESTE TRABALHO

A ciência  (...)  não  pode  criar  fins  e,  muito  menos,  incuti-los  nos  seres  humanos;
quando  muito,  a  ciência  pode  fornecer  os  meios  para  atingir  determinados  fins
(EINSTEIN 2002).

Esta investigação militante tem este nome tanto por ser, enquanto investigação, uma

ação de militância - uma ferramenta de reflexão da luta para fortalecê-la - quanto

pelo fato de ser uma investigação exercida num contexto de militância por alguém

envolvido  e  inserido  diretamente  nos  próprios  processos  pesquisados.  É  da

participação ativa no movimento social que surgem questões para a (auto-)reflexão

que  encontram na  geografia/ciência  social  ferramentas  potentes  para  o  seu

aprofundamento.  As  demandas  de  experiências  específicas  de  luta  levaram  à

formulação das questões a serem pesquisadas. O princípio básico (ou condição)

que torna possível (e interessante ou até necessária) esta forma de pesquisa é a

participação (ativa) na ação (da luta) investigando-a (a partir de questões que dela

surgem).

Na investigação militante, o sujeito investigador tem um ponto de partida (e toma

partido),  um ponto de vista moldado pela sua trajetória tanto de participação em

lutas sociais como em processos de elaboração teórica (propriamente acadêmica ou

não). Uma - participação na luta e formulação de teoria - é inseparável da outra, não

somente por serem, neste caso específico de uma investigação militante, exercidas

pela(s)  mesma(s)  pessoa(s),  mas  por  ambas  serem  complementares  e

interdependentes e é  desta  interdependência  que surgem formas específicas  de

aproximação, leitura, análise e interpretação de realidades de luta. É por isso, que

numa  tese  fruto  de um  processo  de  uma  investigação  deste  âmbito  deve-se

compartilhar com os leitores o envolvimento pessoal e político do sujeito investigador

com os processos de resistência investigados e com os sujeitos co-investigadores,

companheiras e companheiros de luta, com os quais e junto aos quais realizaram-se

ciclos de ação-reflexão. Identificar o papel que o pesquisador tem na geração de

saberes,  permite  uma melhor  contextualização  e,  portanto,  compreensão desses

saberes (BROWNE et al., p.588). É por esta razão que inicio este capítulo com um

olhar  mais  geral  sobre  os  passos  e  as  experiências  que  levaram  ao  meu

envolvimento direto e pessoal com lutas de resistência e, como fruto desta relação, a
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esta pesquisa. Da geografia à militância e convivência e de volta à geografia. 

1.1  GEOGRAFIA,  MILITÂNCIA,  CONVIVÊNCIA  E  DE  VOLTA  À  

GEOGRAFIA

“Um outro mundo é possível!”  talvez seja o lema que melhor expressa de forma

sucinta  as  experiências  que levaram ao meu envolvimento  cada vez maior  com

processos no âmbito de movimentos de resistência. Em janeiro de 2003, durante um

ano  de  intercâmbio  de  graduação  em  Geografia  entre  a  minha  Universidade

Eberhard-Karls de Tübingen e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),

participei  com um grupo de estudantes de Geografia da UFRJ da então terceira

versão do Fórum Social  Mundial em Porto Alegre2.  Esta participação sem dúvida

marcou  uma  experiência  chave  na  minha  trajetória  pessoal  e,  com  isso,  como

consequência, acadêmica. Considero que a minha perspectiva também a respeito

da Geografia transformou-se a partir daí, tendo como resultado uma mudança no

modo como eu me relaciono com esta ciência e, também, de certo modo, com o

mundo,  deixando  de  estudar  e  me  preocupar  com  fenômenos  sociais  de  uma

posição de observador para começar a participar mais ativamente de processos que

visam uma transformação social mais direta e radical. Talvez marque também um

momento em que deixei  de olhar para o mundo exclusivamente com um olhar a

partir do norte global (“do centro”) graças ao aprendizado em espaços de luta das

classes periféricas e em constante diálogo com companheiras e companheiros do

sul global. A questão que vinha se colocando neste processo é como a Geografia,

pela  sua  origem  uma  ferramenta  de  poder  das  classes  dominantes,  pode  ser

transformada em ferramenta  de  luta  para  ajudar  pensar  e  agir  em prol  de  uma

transformação radical do mundo?

2 Boaventura de Sousa Santos (2005, p. 19-22) aborda a experiência do Fórum Social Mundial como
“Epistemologia do Sul”, que inspirou sua proposta de “sociologia das ausências [que] é uma pesquisa
que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, activamente produzido como não-existente,
isto é como uma alternativa não-credível ao que existe.” Além de muitos devidos questionamentos e
contradições, o Fórum Social Mundial (FSM) ao menos em seus primeiros anos propiciou o encontro
e um ganho de visibilidade de propostas e movimentos até então “activamente produzido[s] como
não-existente[s]” diante da lógica da “monocultura do saber” (ibid.). Ao mesmo tempo o próprio FSM
esteve  atravessado  por  relações  de  poder  e  atuei  sobretudo  no  âmbito  do  Acampamento
Intercontinental da Juventude (AIJ) que nasceu em uma perspectiva crítica da elitização das próprias
atividades do Fórum (BARTHOLL 2005). 
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Foi  a  partir  da  experiência  do  Fórum  que  a  participação  em  articulações  de

movimentos sociais, enquanto atuação num contexto maior e para além da formação

pessoal e individual acadêmica entrou como possibilidade e horizonte na minha vida

para se tornar cada vez mais indispensável. De volta ao Rio, depois do Fórum Social

Mundial, em fevereiro de 2003, através do convite do colega geógrafo Bruno Paixão,

cheguei a conhecer pela primeira vez a Maré e um grupo de moradores engajados

no  trabalho  comunitário.  Durante  algumas  semanas  tive  a  oportunidade  de

acompanhar a preparação do “Primeiro Dia do Universitário da Maré”, protagonizado

por alunos, ex-alunos e professores do Curso Pré-Vestibular Comunitário (CPV) do

Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM). 

Esse  encontro  ocorreu  em  um  galpão  abandonado,  já  que  as  atividades  de

engenharia naval já não se exerciam mais nesta área da cidade que outrora dava

margem  à  Baía  de  Guanabara,  e  que,  com  os  aterros  de  amplas  áreas  e  a

construção  da  Linha  Vermelha,  transformou-se  no  que  conhecemos  hoje  como

Conjunto  de  Favelas  da  Maré,  dando  abrigo  tanto  a  moradias  como  a

estabelecimentos industriais, para, em um segundo momento vivenciar processos de

desindustrialização, empresas abandonando suas fábricas e terrenos. Em mutirão

com muito esforço, em meio a muita poeira e num calor do tipo “verão na zona norte

do Rio”, o galpão rapidamente perdeu seu caráter de abandono e começou a abrigar

outra  vida  enquanto  espaço  cultural  nos  anos  a  seguir.  Um  dos  dois  galpões

principais que poucos anos depois veio a abrigar o Museu da Maré3, que se tornou

um  ponto  de  referência  de  memória  coletiva  de  insistências  e  resistências  dos

moradores da Maré. 

Participando  das  primeiras  atividades  no  espaço  em  2003,  fiz  amizades  e  fui

acolhido com carinho. A sinceridade e o comprometimento de moradores de diversas

favelas  da  Maré  naqueles  dias  contribuíram  para  a  criação  de  um  laço

aparentemente  muito  forte  com  este  território.  Recebi  na  época  uma  carta  de

despedida  assinada  pelas  novas  amigas  e  novos  amigos  em  formato  de  um

documento em que constava, simbolicamente e de forma irônica e carinhosa, que

estaria  recebendo  o  status  de  “Cidadão  Mareense”,  sem que  naquele  momento

ninguém de nós imaginávamos que este gesto previa que anos depois eu realmente

3 <http://www.museudamare.org.br> (Acessado em 15/11/2015)
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chegaria a morar na Maré.

O fato de ter tido, como estudante de intercâmbio, a chance de conhecer a cidade

do  Rio  de  Janeiro,  sua  intensidade,  sua  riqueza  cultural  e  ao  mesmo  tempo  a

dimensão de seus problemas e desafios - uma metrópole que respira em cada poro

de  seu  tecido  socioespacial  as formas  brutas  nas  quais  expressa-se  a  luta  de

classes em países emergentes como o Brasil – e o fato de ter voltado recentemente

de uma experiência que despertava o interesse em movimentos sociais e suas lutas,

de certa forma fez com que nestas semanas na Maré conhecendo companheiras e

companheiros  e  sua  luta  a  Maré  territorializaria-se  no  tempo-espaço  da minha

trajetória. Alguns anos depois, quando voltei para o Rio para tentar uma vida aqui,

este movimento transatlântico fosse talvez mais do que uma volta à cidade do Rio

de Janeiro antes uma ida-volta à própria Maré, um território de resistência que desde

que o conheci tanto me vem ensinando. Digo “tentar uma vida”,  ciente que para

quem vem de um contexto de classe média da Europa Central, esse é um “tentar”

movido pela opção enquanto privilégio de poder escolher e não pela necessidade,

seja ela econômica, política, social ou cultural, portanto sendo um “tentar” que tem

volta, caso necessário. 

Bem antes desta ida-volta à Maré em 2008 cheguei a passar alguns anos envolvido

na dinâmica  de  Fóruns  e  espaços alternativos  durante  os  mesmos  em diversas

localidades. Passando pela participação em espaços autônomos durante o Fórum

Social Europeu em Paris ainda em 2003 cheguei a participar do IV. Fórum Social

Mundial  em  Mumbai,  Índia,  quase  que  exclusivamente  envolvido  com  a  quarta

versão  do  Intercontinental  Youth  Camp  (IYC,  Acampamento  Intercontinental  da

Juventude/AIJ).  Esta participação marcou mais uma etapa, a mais intensa talvez

devido aos complexos e conflituosos encontros de experiências-mundos orientais-

ocidentais e ao mesmo tempo inspirou uma experiência a nível local, na cidade de

Tübingen onde estudava, que resultou no fórum-acampamento “welt²raum” em 2004.

Mergulhado nestas práticas e chegando próximo à fase final dos meus estudos, 

juntei a tarefa de pesquisa para a minha dissertação de “Diplom” 4 com a vontade de

4 O hoje extinto curso de “Diplom” correspondia aproximadamente ao nível de mestrado no Brasil. Ele
foi substituído por “Bachelor” e “Master” num processo de cada vez mais submeter às universidades
às  demandas  do  mercado  e  de  empresas  privadas  que,  na  Europa,  encontrou  seu principal
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contribuir com o processo organizador do então quinto AIJ e em 2004/2005 passei

cinco meses em Porto  Alegre  envolvendo-me tanto  como militante  quanto  como

geógrafo com este processo.  Abordei  a experiência do acampamento como uma

experiência de cidade experimental temporária, uma abordagem que dialogava com

a proposta do próprio comitê organizador, expresso entre outros nas propostas do

Grupo  de  Trabalho  “Infraestrutura”,  que  planejava  e  preparava  o  vir-a-ser  deste

experimento.  Tentei  geografar  essa cidade temporária,  que chegou a abrigar  até

35.000 participantes que vieram literalmente a lotar, durante poucos dias, o Parque

Harmonia, na beira do Rio Guaíba em Porto Alegre, em um processo tão fascinante

quanto difícil  e contraditório em busca de construir “outro mundo possível”.  Essa

participação  resultou  muito  material  empírico  (mapas,  entrevistas,  inquéritos,

experiências e observações da participação direta neste processo) que deu base ao

trabalho:  “Espaços abertos,  geografias abertas:  Acampamento Intercontinental  da

Juventude (FSM 2005, Porto Alegre, Brasil). Cidade experimental na busca de novas

formas de convívio” (BARTHOLL 2005).

Nesse trabalho procuro analisar  a  dinâmica socioespacial  e  a relação nada fácil

entre o que se pretendeu realizar e o que veio a ser a realidade do AIJ 2005. O meu

tomar  partido  em prol  das  propostas  de transformação social apresentadas pelo

comitê organizador do AIJ e o fato de haver participado como sujeito ativamente

envolvido nesse processo entre companheiras e companheiros das mais diversas

correntes de pensamento, posicionamento e práticas políticas, me levaram a buscar

referência na Geografia radical e crítica e em métodos de pesquisa-ação. Para tal,

como  estudante  de  uma  Geografia  Regional  eurocentrista  nos  seus  moldes

clássicos5,  fez-se necessário partir  de uma crítica da própria Geografia positivista

alemã,  cujos  geógrafos  pesquisam  e  se  formam  para  cumprirem  papéis

supostamente “neutros” dentro de processos de decisões políticas das quais não

pretendem ou dizem não querer participar6.

O movimento entre teoria e prática envolve uma militância do pesquisador, mas não 
só no que diz  respeito ao engajamento em movimentos sociais,  e  sim no que diz

catalizador no chamado “Processo Bolonha” que visou igualar a estrutura do ensino superior entre os
países da União Europeia.
5 O título do meu diploma é expressivo neste sentido: “Geografia dos Países em Desenvolvimento
com Foco na América Latina” (Geografie der Entwicklungsländer mit Schwerpunkt Lateinamerika).
6  Em um trabalho recentemente publicado, Carsten Gräbel (2015), numa perspectiva de geografia
histórica, revisita a Geografia alemã imperialista e colonial entre os anos 1884 e 1919.
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respeito ao rompimento com escolas de pensamento que se tornam insuficientes para
o pensamento crítico da disciplina e da sociedade (MARTINS 2004, p. 140).

A Geografia radical ou crítica não foi exatamente um campo amplamente trabalhado

pela Geografia alemã, ainda menos à época, e lembro-me bem de uma conversa

com um conterrâneo que também migrou para o Brasil, Rainer Randolph do Instituto

de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ), em 2005, em que

ele relatou uma apresentação de seu trabalho para geógrafos na Alemanha na qual

ele, defendendo uma visão crítica baseada em teorias de Habermas, foi visto como

um cientista atrasado, travado nos anos '70, aplicando conceitos que não seriam

mais  usados,  um  cientista  social  fora  do  seu  tempo.  Este  fato  fez  com  que  a

Geografia crítica brasileira tivesse uma importância ainda maior para o meu trabalho

de conclusão e na minha relação com a Geografia como outras abordagens críticas

como as da Geografia dos países anglofônicos. 

Ocorreu então um rompimento com a Geografia Regional  clássica, que parte de

visões de fora e de longe, do norte para o sul, de cima para baixo, do centro para a

periferia (JONG 2008), da “zona del ser” para a “zona del no-ser” (ZIBECHI 2014b),

onde,  em  um  “sistema-mundo  moderno/colonial”  (QUIJANO  2000)  cientistas  da

Europa teorizam sobre e definem o mundo conforme seus olhares e os interesses de

seus países (isto é, dos governos e das classes dominantes). Uma visão comum na

Geografia  Regional  clássica  era  a  de que quem trabalhava sobre  certo  país  da

América Latina deveria, antes de tudo, estudar e dialogar com outros cientistas do

norte  global  sobre  o  mesmo  tema  para  raramente  ou  em  nenhum  momento

considerar trabalhos dos colegas cientistas ou outros autores e atores do próprio

país e contexto local estudado, a não ser se fosse como fonte de “matéria-prima”.

Geografia esta, então, que se constrói numa lógica de colonialismo científico, onde

conhecimento é extraído numa relação desigual e longe de ser baseada numa ideia

de troca ou colaboração. 

Em 2008, dois anos depois de formado, voltei então ao Rio de Janeiro e os laços

criados  em  2003  levaram  a  me  reconectar,  logo  ao  chegar,  com  a  Maré,

conseguindo hospedagem na casa de um amigo que mora no Morro do Timbau.

Iniciei atividades como professor de inglês no Centro de Estudos e Ações Solidárias

da Maré (CEASM) e fui conhecendo e me integrando a processos de mobilização e
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trabalho de base nas favelas da Maré. A partir daí fui criando laços cada vez mais

fortes com a favela do Timbau, seus moradores e seu território, que fizeram com que

acabasse ficando aqui mesmo. Desde então moro no Morro do Timbau. 

Compartilho esta trajetória por acreditar que ela facilite para o leitor contextualizar a

abordagem  e  o  tipo  de  trabalho  geográfico-militante  que  construo  nesta  tese.

Importante  para  a  relação  geografia  -  movimentos  sociais  certamente  foi,  nesta

trajetória, o fato de ter ficado afastado da academia durante os anos 2006 a 2011.

Com isso, inseri-me no trabalho de movimentos sociais de base relacionados ao

meu local de moradia, Timbau, e para além, sem que houvesse uma intervenção

direta de demandas de cunho acadêmico (“Estou aqui para estudar isso ou aquilo”,

“Participo  do  movimento  porque  o  escolhi  como  'objeto'  da  minha  pesquisa”)

relacionadas à minha atuação e à minha territorialização gradativa na Maré. 

Para a formulação desta proposta de pesquisa, a contínua inserção na base teve um

papel importante que fez com que as questões surgissem diretamente e, sobretudo,

a partir das experiências e da necessidade de compreensão de práticas resistentes

concretas. A partir daí, em um processo de reaproximação à academia, em nada um

processo  imediato  ou  fácil,  foi  possível  ir  encontrando  pontos  de  conexão  entre

saberes-fazeres periféricos e de movimentos sociais com saberes críticos científicos-

geográficos e elaborar questões que deram o rumo a esta pesquisa.

Morar  em  uma  favela  no  Rio  de  Janeiro  significa  sentir  que  as  relações  de

dominação em jogo são tudo menos um jogo. A forma que escolhi neste trabalho

para refletir a vivência destas relações é um conceito aberto de luta de classes, não

para legitimá-lo e validá-lo enquanto construção teórica abstrata, mas por acreditar

que isso pode ajudar em capturar e compreender um processo baseado em relações

econômicas, sociais, políticas e culturais,  marcadas por dinâmicas de dominação

territoriais,  territorializadas  e  territorializantes  (ou  não),  fundadas  em  formas  de

violência,  desde  as  sutis  até  às  chocantemente  brutas  e  muitas  vezes

protagonizadas por  agentes de  Estado,  que marcam o dia  a  dia  de  milhões  de

moradores  favelados  da  região  metropolitana  do  Rio.  Conviver  em  uma  favela

significa mergulhar em uma complexidade de relações - de vivência, de poder, de

resistência -, tendo como pano de fundo formas de exploração e dominação que têm
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no território uma ferramenta de opressão ao mesmo tempo em que os assim “des-

territorializados  de  cima  para  baixo”  respondem  por  sua  vez  utilizando-se  do

território para insistir e lutar “(re-)territorializando-se”(HAESBAERT 2004), resistindo

de  baixo  para  cima,  criando  formas  mais  ou  menos  explícitas,  mais  ou  menos

visíveis, mais ou menos transformadoras e potentes que levam a culturas e práxis

de resistência constituindo territórios de resistência. Nisso, a inclinação de refletir as

resistências nestes territórios de forma “espacializada” deve-se certamente tanto ao

fato  por  pensá-las  enquanto  geógrafo,  quanto  é  verdade  constar  que cheguei  e

mantenho uma relação com a geografia  por vivenciar  as experiências das quais

participo, interpreto o meu ser no mundo e o próprio mundo de forma espacializada.

Não  é  a  única  e  nem  necessariamente  a  melhor  forma  de  abordagem,  mas

certamente é a melhor forma com a qual eu posso contribuir com um esforço maior

de diálogo entre  uma diversidade de saberes,  onde uma complementaridade de

lutas implica em uma construção coletiva de co-saberes que ganham força não por

si só ou por sua mera existência e sim mostram ou não força na sua relação de

contribuir  com práticas resistentes e a formulação aberta e coletiva  de saberes-

fazeres de grupos e movimentos em suas lutas auto-emancipatórias.

Desde que moro na Maré, tive a possibilidade (considerando as pessoas envolvidas,

considero um privilégio) de participar em processos de resistências territorializadas,

entre outros, em desfiles e campanhas do bloco de samba Se Benze Que Dá 7, que

luta através do samba pelo “direito de ir e vir” nas favelas da Maré ou contra “O muro

da vergonha”8 que foi construído à beira das linhas expressas do Rio para esconder

as  favelas,  apagá-las  do  imaginário  da  cidade  (pelo  menos  aos  olhos  dos  que

transitam por ela). Além da experiência com o bloco Se Benze Que Dá, participei da

construção coletiva do espaço comunitário “Sobrado”9, em 2009, realizado em um

galpão bastante precário que alugamos coletivamente durante um ano. Em seguida,

a partir de 2010, em uma escala bem menor, visando uma maior chance de trabalhar

7 Este bloco, uma ferramenta de luta social, formado por moradores e amigos das favelas da Maré,
realiza desfiles pela Maré em época de carnaval lutando “pelo direito de ir e vir” nas favelas e contra a
repressão  e  opressão  sofridas  pelos  seus  moradores.  Página  web  do  bloco:
<http://blocosebenzequeda.blogspot.com.br/> (Acessado em 26/11/2015)
8 Filme  produzido  pelo  Bloco  Se  Benze  Que  Dá  como  parte  da  campanha  contra  o  “muro  da
vergonha.”  Disponível  no  portal  youtube:  <https://www.youtube.com/watch?v=HX5tyiTD2vg>
(Acessado em 26/11/2015)
9 Fiquei surpreso ao descobrir que o antigo blog deste espaço continua acessível online, um tipo de
acervo online desta experiência: <https://sobradoinfo.wordpress.com/> (Acessado em 26/11/2015)
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a longo prazo e com os “pés bem no chão”, formamos, com um grupo inicial de

quatro pessoas, o coletivo “Roça!”, que tem na economia coletiva seu meio de busca

de auto-sustentação econômica e autonomia política e que encontrou na “Loja da

Roça!”10 sua  forma  de  territorializar-se  em  meio  ao  contexto  de  convivência-

resistência  da  favela  do  Timbau.  Através  deste  coletivo  estamos  inseridos  em

articulações com pessoas e grupos de diversas favelas e outras partes da cidade,

mais especificamente desde 2012 na Rede Economias Coletivas, em 2013-2014 no

Fórum Popular de Apoio Mútuo, ambos processos que surgiram em meio a esta

investigação  e  cujas  experiências  assim  têm  ligação  direta  com  ela,  e,  mais

recentemente, desde final de 2014, a Articulação de Grupos Autônomos (AGA), que

conta com a participação de grupos e movimentos de resistência de diversas partes

e de diversos setores da cidade. Considero que as experiências iniciais, entre 2008

e  2010,  em  uma  fase  sem  vínculo  com  a  universidade,  foram  decisivas  na

formulação inicial do projeto de pesquisa, ao mesmo tempo em que as experiências

posteriores foram decisivas na forma que o mesmo desdobrou-se.

Junto  a  essa  inserção  contínua  em  processos  de  resistência baseados  na

convivência e no trabalho de base em território popular, participei entre 2010 e 2014

de uma organização política anarquista, da corrente do “especifismo”, que entende o

protagonismo das classes populares e das periferias como o cerne de uma possível

ruptura maior e duradoura do sistema de dominação imposto. Propõe-se construir

organizações políticas cujos militantes estão inseridos em movimentos sociais para

fortalecê-los, nisso buscando vincular ideologia, prática e teoria sob uma perspetiva

emancipatória  e  social-revolucionária.  Esta  organização  e  sua  corrente  não  são

tema deste trabalho, e abriria outro leque de questões e dúvidas se eu abordasse as

experiências junto a esta organização, da qual me desliguei no final do ano de 2014.

Mas  para  o  contexto  geral  importa  registrar  que  o  campo  ideológico  com  qual

dialogo é o campo libertário, tendo no anarquismo uma fonte de inspiração e nas

correntes  de  esquerda  radical  não-autoritárias  e  emancipatórias  o  meio  no  qual

busco referências. 

Entendendo que um trabalho de pesquisa nunca é livre de ideologia e a ideia da

objetividade e da neutralidade do olhar científico é mais uma invenção-construção

10 O blog do coletivo encontra-se em <http://www.roca-rio.com> (Acessado em 26/11/2015)
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(uma ferramenta de dominação) do que algo que possa (ou deveria) existir de fato, é

importante, ainda mais para o âmbito de uma investigação militante, explicitar o tipo

de relação  entre prática, teoria e ideologia para facilitar sua leitura e compreensão.

Dizer que um trabalho é influenciado pela ideologia, não é negar sua cientificidade,

mas é de se supor que todo trabalho científico baseia-se em ideologia. Podemos

dizer que haja talvez mais rigor e transparência no sentido do por que e como da

geração do conhecimento em trabalhos que tornam transparente essa relação do

que em pesquisas que negam sua existência e com isso ocultam sua relevância:

(…) é apenas tomando uma posição parcial que se torna possível compreender o todo
e transformá-lo (…) (ROGGERO 2014, p. 14).

Contextualizando para esclarecer o lugar do qual falo, quis compartilhar que este

trabalho  integra  um ciclo  de  mais  de  uma  década  de  atuação  e  articulação  de

vivência-militância-geografia e que de alguma forma toma seu ponto de partida em

experiências  enquanto  estudante  de  Geografia,  com  a  ida  ao  III  Fórum  Social

Mundial  em 2003  e  processos  subsequentes que levaram a  uma politização  da

minha atuação e com isso à decisão de conviver e me inserir em lutas de uma favela

carioca para, algum tempo depois, reaproximar-me da academia e com isso voltar a

fazer, também e com mais destaque, Geografias em movimento.

BOX 1: “Pela valorização da vida e pelo fim da violência”:
uma mobilização nas favelas da Maré

Em meados de 2009 um conflito armado de grande intensidade estoura nas favelas
da Maré. Grupos rivais enfrentam-se por controle de território, grupos das forças de
Estado não interferem e antes parecem ganhar com essa situação de guerra (há
denúncias por diversos moradores, de que o caveirão é usado por policiais militares
para apoiar um dos grupos rivais que “paga pelo serviço” 11) e intervêm no máximo,

11 Referente à suspeita do aluguel do caveirão vide: http://extra.globo.com/casos-de-policia/caveirao-
servico-do-trafico-na-mare-297199.html.  Na matéria  diz,  entre outros:  “A Secretaria  de Segurança
Pública está  investigando a informação de que dez policiais  militares do 22º BPM (Maré)  teriam
aberto caminho, com auxílio de um carro-blindado [sic], para que Nei da Conceição Cruz, o Facão, e
Márcio  José Sabino,  o  Matemático,  invadissem com um bando armado a Vila  dos Pinheiros,  no
Complexo da Maré, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.” Não consegui encontrar informações
posteriores se a acusação foi oficialmente confirmada ou não. O “Manifesto em solidariedade ao povo
da Maré”, assinado por uma diversidade de grupos e instituições, diz sobre o caso: “A denúncia do
aluguel  de caveirões chegou até  as autoridades e foi  noticiada por  um grande jornal  do Rio  de
Janeiro, mas não foi suficiente para iniciar um debate amplo sobre a situação de extrema violência na
Maré e sobre a responsabilidade do governo. Pelo contrário: assim que a notícia veio a público, a
Secretaria  de  Segurança  se  apressou  em  desqualificá-la,  em  contradição  evidente  com  falas
anteriores  do  secretário  José  Mariano  Beltrame,  que  por  diversas  vezes  já  havia  ressaltado  a
importância  de  denúncias  anônimas  para  as  investigações  policiais.”
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esporadicamente, em situações em que o trânsito ao redor da Maré é prejudicado.
Somente  tiros  que  atravessam  as  linhas  expressas  e  com  isso  colocam  a
continuidade dos fluxos da grande metrópole em risco, há tentativas de intervir. Tiros
e  mais  tiros  dentro  das  favelas  da  Maré  que  colocam  a  vida  de  milhares  de
moradores em risco e tiram a vida de muitos, não levam a reação nenhuma pelo
lado do poder público: “é guerra numa parte da cidade do Rio de Janeiro, então que
seja (desde que não se fale muito sobre na mídia e desde que não saia das favelas
onde  ocorre...)”.  Diante  dessa  situação  um  número  razoável  de  moradores  e
instituições locais mobilizam-se e conseguem, no dia 20 de setembro de 2009, dar
maior visibilidade à situação organizando um ato público na Maré: “Outra Maré é
possível: Pela valorização da vida e o fim da violência!”: 

Não queremos nossas escolas vázias! Não queremos nossas casas invadidas! Não 
queremos nossa comunidade às escuras! Queremos nossas crianças brincando nas 
ruas e nas escolas! Queremos liberdade de poder chegar e sair de casa a qualquer 
hora!  Não queremos  nenhum tipo  de  violência! Não queremos mais  corpos  no  
asfalto! Queremos a vida do povo da Maré respeitada antes de tudo.

“Uma outra Maré é possível?12 (…) Eu acredito! E você?” declara e pergunta à época
o geógrafo e morador  da Maré Francisco Marcelo da Silva que participou desta
mobilização. Uma esperança que se torna necessária até para não cair num abismo
absoluto diante de situações como aquela vivida naqueles dias de guerra na Maré.
Porém, mesmo o ato realizado podendo ser considerado certo sucesso enquanto
“grito de emergência”, o processo de mobilização e, sobretudo, a desmobilização
posterior ao ato, mostraram a fragilidade e a fragmentação do que seria (ou poderia
ser) uma mobilização comunitária, de base e de longo prazo nas favelas da Maré,
envolvendo  diversos  interesses  por  trás  das  articulações  que  vão  além  das
bandeiras expressamente defendidas. O esforço de mobilização, além disso, revelou
o desnível tremendo nas relações de poder locais. O conflito armado continuou e
somente a própria lógica da guerra por território levou a “amenizar” a situação: um
grupo expulsando outro grupo da Maré, reorganizando e rearticulando o domínio
sobre o território entre os agentes envolvidos (“legais” e “ilegais”). Mesmo que não
abramos mão da esperança, ela, às vezes, abre mão de nós. “Não só outra Maré é
possível como também outra cidade, outro país” conclui Francisco Marcelo, e aponta
para a importância do jogo das escalas: Sem  outro país,  outra cidade, é possível
uma outra Maré?

1.2 CONVIVER, PARTICIPAR, INVESTIGAR

Desde a construção do projeto inicial (ANEXO 2) este trabalho tem seu fundamento

numa proposta do diálogo de saberes emancipatórios, baseado numa perspectiva

de articular “epistemologias do sul” (SOUSA SANTOS 2009) e práticas resistentes

<http://www.anf.org.br/manifesto-em-solidariedade-ao-povo-da-mare/> (Acessado em 22/11/2015)
12 Um texto escrito por Francisco Marcelo da Silva que discute o ato público foi publicado no portal
Agência Notícias da Favela no dia 17/09/2009. <http://www.anf.org.br/uma-outra-mare-e-possivel/>
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que encontram nas geografias críticas uma ferramenta de análise e luta. Sob este

pano de fundo, a proposta do projeto foi desvendar ciclos de reflexão-ação inseridos

na  práxis  concreta  de  lutas  onde  a  abordagem  metodológica  de  investigação

militante cria uma ponte entre as práticas de resistência em favelas com fazeres

geográficos críticos. As dinâmicas dos próprios processos de resistência trouxeram

novas demandas e implicaram em necessidades de modificar e adaptar o caminhar

da investigação, entendendo que qualquer planejar de uma pesquisa é um planejar

em aberto, que nos faz partir sem saber bem aonde chegaremos (ANEXO 3 mostra

realizações e adaptações referentes às etapas de investigação).

A ordem  de  importância  é  decisiva:  o  interesse  próprio,  composto  pelo  interesse
próprio e pelo interesse político no sentido da participação em esforços coletivos, está
a frente de interesses acadêmicos ou científicos (…) Não participo de um processo,
por querer investigá-lo, mas o investigo, por fazer parte dele13 (BARTHOLL 2005, p.
71).

A minha relação com os processos que deram origem às questões e reflexões que

dão corpo a esta tese se deu de uma forma integrada e intrínseca, o que torna difícil

distinguir  estritamente  entre  o  que  em cada  momento  seria  o  trabalho  empírico

realizado pelo sujeito-pesquisador e o que seria uma inserção e atuação do sujeito-

militante:  em  que  momento  estava  pesquisando  e  em  que  momento  militando?

Temos então na combinação e integração dos dois momentos o atuar principal desta

pesquisa,  na qual  militou-se investigando e investigou-se militando e continua-se

militando (e, de uma forma ou outra, investigando) para além da conclusão desta

tese. Vivi os últimos anos relacionando o pensar geográfico com a minha atuação

como  militante  tanto  quanto  o  pensar  militante  fortemente  influenciou  a  minha

atuação  como  geógrafo,  cada  “agir  coletivamente”  podendo  levar  a  avanços  no

campo das ideias, e cada avanço no campo das ideias podendo influenciar a prática,

muitas vezes ambos ocorrendo juntos, em constante movimento. Se a pesquisa-

ação clássica trabalha com uma ideia de ciclos de investigação podemos constatar

que existe numa investigação militante uma relação multi-dimensional e -escalar (em

termos espaciais e temporais)  de ciclos maiores e menores que constantemente

(re-)relacionam prática e teoria. Cada processo ou atuação de militância pode trazer

13 Tradução livre. No original: “Die Reihenfolge ist entscheidend: das Eigeninteresse, zusammen-
gesetzt  aus  persönlichem  und  politischem  Interesse  im  Sinne  der  Teilnahme  an  kollektiven
Anstrengungen, steht vor akademischen oder wissenschaftlichen Interessen. (…) Ich nehme nicht an
einem Prozess teil, weil ich ihn untersuchen möchte sondern untersuche ihn, da ich an ihm beteiligt
bin.”
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novas questões para a reflexão teórica e cada reflexão teórica pode trazer novos

impulsos para a atuação a cada momento do processo, de tal forma que muitos dos

“resultados” deste processo dão-se no próprio caminhar e não necessariamente nos

textos acadêmicos frutos do processo. A reflexão da relação de saberes que discuto

no  segundo  capítulo  expressa  que  considero  a  reflexão  teórica  realizada  pelo

indivíduo cientista uma possível forma de saber-com que pode e deve dialogar e

pensar junto com outros saberes, enquanto que só a participação ativa e contínua

na prática concreta gera saberes-fazeres. Num processo onde saberes perdem sua

autoria  individual(izada),  eles  podem  coletivizar-se  e  transformar-se  em  saberes

coletivamente construídos. Em processos emancipatórios saberes, neste contexto,

não podem ou devem ser abordados como algo que “produzimos”, um verbo que

remete a uma produção sob lógica mercadológica e que, de fato e infelizmente, bem

descreve  muitos  dos  saberes,  aí  sim,  “produzidos”  nas  academias.  Saberes

emancipatórios,  frutos  da  incessante  reflexão  de  tão  incessantes  práticas  de

resistência (ou a partir destas as formas de dominação), são saberes que se geram

ou são gerados a partir da prática e que a partir de sua geração construímos juntos

para  avançar  na  tarefa  coletiva  de  auto-emancipar  nossos saberes  que possam

fortalecer nossas práticas auto-emancipatórias. O contexto-processo de construção

de saberes-com deste trabalho é apresentado na figura 2 (p. 36). 

Já  a  relação das temporalidades entre  convivência,  militância  e pesquisa/estudo

referente  a  este  trabalho  são  apresentadas  no  cronograma da  figura  3  (p.  37).

Convívio  e  participação  do  trabalho  de  base  na  Maré  e  articulação  a  partir  do

trabalho de base independem de início e fim da pesquisa (como da duração do

curso de doutorado), é a pesquisa que se insere nestas temporalidades maiores,

certamente influencia a estruturação de etapas e formas de participação, ao mesmo

tempo  em  que  não  se  sobrepõe  a  estes  processos  coletivos.  Como  mostra  o

cronograma, duas participações em outras pesquisas, tematicamente relacionadas,

ocorreram em Manguinhos e na Maré em uma fase inicial do processo.
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Como, em territórios de resistência 
(favelas), práticas de resistência explícita 
de grupos que realizam trabalho de base 
articulam-se com uma diversidade de 
práticas resistentes, implícitas e explícitas, 
das classes periféricas?

2004/2005: Investigação militante no 
V. Acampamento Intercontinental da 
Juventude durante Fórum Social 
Mundial (Porto Alegre). Desde então 
articulação participação em 
movimentos sociais e geograia. 

Desde 2008: convívio e 
inserção em trabalhos de 
base na Maré, atuação junto 
ao Bloco de Samba Se 
Benze Que Dá, no Espaço 
Coletivo Sobrado (2009), 
em mobilizações
comunitárias, etc.

Desde 2010: Participação 
do coletivo e espaço 
comunitário Roça!

Desde 2011: retomada de 
atividades acadêmicas, desde 2012 
curso de doutorado em Geograia 
(UFF), troca e diálogo em espaços 
acadêmicos como o núcleo de 
pesquisa NUREG (UFF) e o grupo 
Outras Economias (LEMTO/UFF)

Desde 2012: Processo de 
diálogo e construção coletiva 
do livro “Favelas em luta”

Desde 2013: 
Participação na 
construção da Rede 
Economias Coletivas e 
do Fórum Popular de 
Apoio Mútuo (FPAM)
Desde 2015:                      
Articulação de Grupos 
Autônomos (AGA)

2013-2015: Pesquisas 
qualitativas com oicinas e 
entrevistas com grupos 
atuantes em favela e 
moradores, construção da 
tese (prática <> teoria)

2012/2013: Participação em 
pesquisas em Manguinhos 
e na Maré, Núcleo de 
Pesquisa Sócio-Territorial 
(NUPEST) 

Figura 2:  Contexto-processo do trabalho “Territórios de resistência e movimentos 
sociais de base: uma investigação militante em favelas cariocas” (2012-2016)



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inserção, convívio e 
trabalho de base na Maré

                                                                                                      

Coletivo Roça no 
Timbau/Maré

Formulação projeto, 1ª e 2ª
versão

1ª 2ª

Pesquisa “Mobilização 
Social Manguinhos”

Pesquisa “Economia 
doméstica Maré”

Processo “Favelas em 
Luta”, encontros/oficinas

Rede Economias Coletivas

Fórum Popular de Apoio 
Mútuo (FPAM)

Articulação de Grupos 
Autônomos (AGA)

Entrevistas individuais

Duração da investigação 
militante/do doutorado

Figura 3: Relação entre temporalidades de convivência, militância e pesquisa 

Ferramentas  que  tiveram  uma  função  claramente  empírica  neste  processo,

atividades explicitamente “de pesquisa”  foram por  um lado a construção do livro

“Favelas em luta”, que começou em 2012 e deve chegar a sua conclusão em 2016.

A  proposta  de  organização  de  um  livro  é,  ao  mesmo  tempo, meio  (nos  fez

autorrefletir os nossos trabalhos) e fim (será, assim esperamos, uma ferramenta de

troca para compartilhar práticas e experiências). Numa fase inicial, entre o final de

2012 e meados de 2013, realizamos uma série de encontros, nas diversas bases

dos  grupos  participantes,  na  Rocinha,  na  Cidade  de  Deus,  na  Maré,  na  Vila

Autódromo  e  em  Manguinhos.  O  convite  (ANEXO  4)  e  um  primeiro  e  extenso

conjunto de questões (ANEXO 5) elaborados com base nos encontros e repassados

aos grupos nessa primeira fase mostram a forma que demos o pontapé inicial e as

muitas questões que fizeram parte dos primeiros momentos de troca. Nesta fase,

junto  a  uma  companheira  e  um  companheiro  que  também  moram  na  Maré,  a

jornalista Gizele Martins e o sociólogo Francisco Valdean, formamos o Núcleo de

Pesquisa Sócio-Territorial (NUPEST) no âmbito do qual, entre outros, tocamos este

37



processo coletivamente. 

Na fase em que os grupos entregariam suas primeiras propostas de textos para o

livro, em junho de 2013, uma dinâmica maior e impactante “atravessou” os nossos

planos e os protestos de rua que tomaram o Brasil ganharam a atenção e contaram

com o envolvimento direto e indireto dos nossos grupos. O grau de abrangência e

intensidade desta histórica jornada de protestos de rua e a forma extremamente

violenta de reprimi-las que se expressou, entre outros, na “Chacina da Maré” em 24

de junho de 2013, foi acompanhado por uma tentativa midiática-política de relacionar

a  imagem dos revoltados nas ruas aos “vagabundos”  da favela,  declarando sua

atuação de ato de “baderneiros”. Alguns dos grupos e seus integrantes mais do que

outros se  envolveram com os  processos  de  resistência,  formando  às  vezes  um

pequeno bloco de movimentos sociais  de favela, além de realizar  manifestações

menores e descentrais,  apropriando-se da visibilidade dada aos protestos gerais

naquele  momento,  para  responder  às  demandas concretas das  favelas,  como o

protesto contra a remoção da comunidade do Horto  final  de junho de 2013 e a

manifestação, no início de julho do mesmo ano, contra as contas abusivas da Light

na favela Santa Marta como consequência direta por ser uma das favelas ocupadas

por uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Com este processo tomando atenção e energias, levamos um tempo para conseguir

voltar  a  articular  o  processo  do  livro.  Uma  vez  de  volta  com  as  propostas  de

encontrar-nos  novamente,  ainda  passamos  nas  bases  por  uma  onda  de  forte

repressão “pré-Copa”,  de forma peculiar na Maré com uma ocupação militar que

iniciou-se em abril de 2014 e durou até julho de 2015 que novamente ocupou (desta

vez  de  cima  para  baixo,  de  forma  extremamente  violenta)  tempos,  energias,

emoções. Contudo, combinamos novos encontros dos quais nem todos os grupos

queriam ou conseguiram participar novamente. Decidimos preparar uma proposta de

oficina, e em um encontro junto à jornalista comunitária Gizele Martins e com a ajuda

do  geógrafo  Severin Halder  que  trabalha  com  pesquisa-ação  e  mapeamentos

coletivos na Alemanha, onde integra o coletivo Orangotango14 fizemos um resgate do

processo até então e vi que precisaria de uma metodologia bem mais sucinta para

poder avançar e voltar a dinamizar o processo. O resultado deste e de mais um

14 <http://orangotango.info/> (Acessado em 26/11/2015)
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encontro de avaliação do material foi a estruturação de oficinas coletivas a serem

realizadas  com cada  grupo,  oficinas  de  autorreflexão  do  trabalho  de  base,  que

resultariam em o que seria o arcabouço para o texto de cada grupo. 

Essa construção do livro “Favelas em luta” desde o início foi um dos fundamentos do

processo empírico deste trabalho. As oficinas que então iniciamos basearam-se em

um conjunto de perguntas (ANEXO 6)  bem mais sucintas do que o catálogo de

perguntas  da  primeira  fase  e  quatro  grupos,  entre  os  quais  o  coletivo  Roça!,

concluíram o processo até este momento. Na fase final da construção dos textos, os

próprios grupos foram responsáveis pela redação dos textos e realizamos encontros

para finalizá-los juntos (ANEXO 7).

É  interessante  perceber  que  justamente  os  grupos  com  os  quais  os  laços

fortalecerem-se  durante  os  últimos  anos  de  atuação  e  colaboração  no  trabalho

concreto de base, são também os grupos com os quais foi possível chegar até esse

ponto de conclusão do processo, enquanto que com outros grupos, com os quais o

contato foi estabelecido sobretudo em função deste processo, isso não ocorreu. Os

grupos que acabaram realizando as oficinas de autorreflexão, também atuaram no

âmbito  do  Fórum  Popular  de  Apoio  Mútuo  (FPAM)  e/ou  da  Rede  Economias

Coletivas e mais recentemente da Articulação de Grupos Autônomos (AGA), assim o

laço  com  eles  se  dá  em  primeiro  lugar  pela  colaboração  contínua  a  nível  do

movimento social.

As  oficinas  para  o  livro  que  conseguimos  realizar  tão  como  a  possibilidade  de

participar das articulações entre estes grupos, assim espero, geraram (e continuam

gerando) resultados numa relação de retro-alimentação entre processo de pesquisa

e autorreflexão (livro)  e construção concreta e material  no âmbito do movimento

social. No âmbito do FPAM, os grupos que também participaram das oficinas atuam

em favelas  bastante  distintas  e  diversas  entre  si  –  Complexo  da  Penha,  Chico

Mendes/Pavuna,  Alemão,  Maré.  Mais  grupos  que  dele  participam,  do  Morro  da

Formiga e do Morro  dos Macacos com os quais  não se deu a possibilidade de

realizar oficinas participaram através de duas entrevistas longas (ANEXO 8).

Uma preocupação que acompanha uma investigação militante é de não expor de
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forma inadequada e desnecessária detalhes sensíveis das nossas lutas, o que, na

dúvida,  deve  fazer  com  que  não  entremos  em  detalhes  onde  uma  forma  mais

abstrata de reflexão também pode levar ao resultado desejado (afinal, os nossos

adversários também têm acesso ao que escrevemos). Os grupos e entrevistados

são consultados antes que esta tese torna-se pública. 

Outras bases empíricas concretas às quais me refiro neste trabalho no que diz da

reflexão da militância política em favela baseiam-se em uma pesquisa realizada em

2011/2012 no âmbito da qual entrevistei e pesquisei a resistência de moradores de

Manguinhos  diante  dos  (des-)andamentos  do  megaprojeto  PAC,  com  foco  na

atuação do Fórum Social de Manguinhos15. Foi um processo que levou às questões

que reencontram-se nesta tese e que também cito diretamente em alguns momentos

do texto. Outro processo especificamente empírico, “de pesquisa”, ocorreu em 2012,

quando fizemos, três pesquisadores da Maré junto à Professora Luciana Lagos do

IPPUR16,  entrevistas  com  moradores  da  Maré  sobre  questões  de  economia

doméstica e sobrevivência na favela que geraram um acúmulo de depoimentos aos

quais recorro diretamente e indiretamente também em alguns momentos nesta tese.

Além,  ou  talvez  antes,  de  militância  e  pesquisa  o  que  ajuda  formular  ideias  e

reflexões presentes nesta tese tem sido a vivência em “sociedades em movimento”

que constituem as favelas enquanto territórios de resistência. Desde 2008 moro na

favela  do  Timbau  e  desde  então  as  inúmeras  experiências  e  conhecendo  pos

saberes de luta dos moradores do Timbau, de outras partes da Maré e também de

outras favelas, têm grande impacto sobre como vejo e vivo nesse mundo. Assim,

mesmo se o foco foram grupos que em meio a estas “sociedades em movimento”

realizam trabalho de base, avaliei que ajudaria, para cristalizar algumas questões,

entrevistar diretamente alguns dos moradores mais próximos e com os quais mais

troco ideias sobre “as coisas” para poder recorrer aos seus depoimentos e suas

reflexões de forma mais contundente, isto é, podendo citá-los diretamente e sem

correr  o  risco  de  fazer  suas  palavras  as  minhas  sem devidamente  citar  fontes.

Cheguei,  assim,  a  fazer  entrevistas  longas qualitativas  com cinco  moradores  do

Timbau que completam a gama de elementos empíricos desta pesquisa (ANEXO 9).

15 Para alguns resultados da pesquisa vide Bartholl (2013) e Braathen (2013).
16 Nome da pesquisa: “A vida econômica no bairro da Maré: da economia doméstica à economia
social e solidária.”
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A relação convivência-militância-geografia aponta para um tripé que dá suporte às

ideias  construídas  neste  trabalho.  É  um  tripé  onde  a  militância  por  sua  vez  é

composta  por  dois  vieses,  um  sendo  o  próprio  trabalho  de  base  inserido  no

movimento social e em meio aos territórios favelados, e o outro sendo a militância

política  que se  conecta  com  o  campo e  a  tradição  da  ideologia,  prática  e  do

pensamento libertário e social-revolucionário.  A geografia  em movimento que por

sua vez retroalimenta-se com estes dois pilares do tripé, nos últimos cinco anos

desdobrou-se e ganhou forma através da oportunidade de participar do curso de

doutorado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. A relação dinâmica

e  em  movimento  e  a  relação  dos  elementos-chave  de  vivência-militância-

investigação/teorização deste processo são apresentados na figura 4 na página 42,

com a qual concluo este breve capítulo 1 que reflete o “contexto deste trabalho”

para, no capítulo 2, aprofundar a discussão de “geografias em movimento.”
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FIGURA 4: Prática, teoria e ideologia em movimento: 
uma investigação militante em favelas cariocas
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2. GEOGRAFIA EM MOVIMENTO

O espírito da revolução permanente (...) A justiça sempre vai depender do espírito que
existe entre as pessoas, e mau interpreta o socialismo, quem supõe, um espírito seria
necessário e possível, neste momento, que se cristalizasse de tal forma que possa
levar  à realização de algo acabado e completo e não deixasse mais nada para o
futuro. O espírito sempre está no movimento e na criação; e o que cria, sempre vai ser
o incompleto e em nada a não ser na imagem ou na ideia o completo torna-se real (...) 

Alcance cada geração de forma corajosa e radical o que corresponde ao seu espírito:
também  tem que  haver  razão  para  revoluções  futuras;  e  essas  tornar-se-ão
necessárias quando o espírito novo tem que tornar-se contra os resíduos inteiriçados
de espíritos passados17 (LANDAUER 2007, p. 133).

(...) teoria deve entender-se como prática teorética, como parte do movimento 18 (John
Holloway em entrevista a Ulrich BRAND 2005, p. 144).

Esta  pesquisa  surgiu  do  envolvimento  e  foi  realizada  em meio  a  processos  de

resistência e trabalho de base. Sem as lutas das quais trata,  em meio às  quais

surgiu, ela não somente não teria como existir como também não faria sentido. A

relação intrínseca entre prática e teoria que são o pano de fundo deste processo de

investigação é um elemento chave que situa esta pesquisa, num sentido amplo, em

sua  abordagem  metodológica,  no  campo  da  pesquisa-ação  (pela  relação  entre

pesquisa e ação), e, num sentido mais restrito, no campo da investigação militante

(por se tratar de uma relação da pesquisa/investigação com a ação militante). 

Cada  abordagem e pesquisa  acontecem em um contexto  específico  no  que  diz

respeito aos temas e aos processos que abordam. Especificamente no campo da

pesquisa-ação  é  de  se  afirmar  que  “cada  caso  é  um  caso”  e  com  relação  à

metodologia, a questão não somente é quais e como os métodos são aplicados e

sim  entender  que  eles  estão  sendo  colocados  à  prova  a  cada  nova  etapa  de

pesquisa e que precisam ser  revistos  constantemente de forma (auto-)  reflexiva,

17 Tradução livre. No original:  "Der Geist der permanenten Revolution (...)  Die Gerechtigkeit  wird
immer von dem Geist abhängen, der zwischen Menschen waltet, und der verkennt den Sozialismus
durchaus, der meint, jetzt sei ein Geist nötig und möglich, der sich so zur Gestalt kristallisiert, daß er
Endgültiges durchsetzte und der Zukunft nichts mehr übrig ließe. Der Geist ist immer in der Bewegung
und im Schaffen; und was er schafft, wird stets das Unzulängliche sein, und nirgends als im Bilde oder
der Idee wird das Vollkommene zum Ereignis. (...) Sorge jede Generation tapfer und radikal für das,
was ihrem Geiste  entspricht:  Es muss auch  später  noch  Grund für  Revolutionen geben;  und sie
werden  dann  nötig  wenn,  wenn  neuer  Geist  sich  gegen  starr  gewordene  Residuen  verflogenen
Geistes wenden muß." Citação do livro "Aufruf zum Sozialismus" (Chamada para o socialismo) escrito
pelo anarquista alemão Gustav Landauer em 1911. Landauer foi torturado e assassinado numa prisão
na Bavaria por oficiais e militares no dia primeiro de maio de 1911 após ter participado dos poucos
dias da Räterepublik (República de conselhos) de Munich em abril do mesmo ano.
18 Tradução livre. No original: "(...) muss sich Theorie als theoretische Praxis, als Teil der Bewegung
verstehen."
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(auto-)crítica  e  coletiva.  É  neste  sentido  que  neste  segundo  capítulo  discuto  a

abordagem  metodológica  desta  pesquisa  e  entro  em  questões  de  natureza

epistemológica  buscando  aprofundar  a  questão  da  relação  de  saberes-com

emancipatórios (que têm em práticas de resistência sua origem e sua razão de ser)

com saberes-fazeres da auto-emancipação diante de uma diversidade de formas de

dominação fundamentadas em e produzindo saberes de dominação e alienação (na

sua maioria saberes-sobre).

Neste capítulo desdobro o pano de fundo de Geografias críticas com as quais este

trabalho  se  conecta  e  cujo  compromisso  político  compartilha  (2.1)  e  discuto  a

relação entre Geografia, movimentos sociais e ideologia (2.2). Em seguida dialogo

com  uma  diversidade  de  experiências  de  investigação  militante  (2.3)  que  muito

influenciaram  a  abordagem  e  experiência  específica  desta  investigação  como

alimentam uma discussão mais ampla do papel de saberes e sujeitos em movimento

(2.4  e  2.5)  que  por  sua  vez  ajudam pensar  Geografias  em movimento  (2.6).  A

discussão tanto aponta para como procura da conta (minimamente) do fato de que a

reflexão  da  luta  pela  transformação  é  também uma  luta  pela  transformação  da

reflexão.

2.1 DA CRÍTICA À GEOGRAFIA À GEOGRAFIA (QUE) CRÍTICA (PARA  
TRANSFORMAR)

(…) Qualquer que seja o imenso valor que terá a ciência para o povo no período pós-
revolucionário, no momento atual, isto é, antes da revolução que o colocará em pé e
lhe  dará  a  possibilidade  real  de  instruir-se,  ela  não  tem  para  ele  absolutamente
nenhum  sentido;  é-lhe  simplesmente  inacessível  e  inútil.  O  governo  compreende
demasiado bem o interesse do estado e não abrirá às massas as portas da ciência
viva e libertadora. Quanto à ciência morta, a ciência falsificada, cujo único objetivo é
introduzir no povo todo um sistema de falsas noções e concepções, ela seria para este
último verdadeiramente funesta;  ela lhe inocularia  o vírus  oficial,  de todo modo,  o
desviaria, ao menos por um tempo, do que é hoje a única coisa útil e salutar: a revolta
(BAKUNIN 2009, p. 24). 

Sem dúvida,  a  Geografia  sempre se entendeu como política  no sentido  de tentar
submeter-se ao espírito político da época e como tal se mostrava a favor do estado e
da estabilidade do sistema dominante. Quanto mais a Geografia conseguia fazê-lo,
maior era sua reputação pública19 (BROGIATO 2005, p. 45).

19 Tradução livre. No original: “Ohne Zweifel hat sich die Geographie immer als politische empfunden
und versucht, ihre Aufgaben dem jeweiligen politischen Zeitgeist unterzuordnen und sich somit als
staatsbejahend und systemstabilisierend zu erweisen. Je stärker dies der Geografie gelang, desto
größer war ihre öffentliche Reputation.”
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Harvey (2015, p. 3) concorda com Heinz Peter Brogiato:

Geografia, parecia, teve como destino eterno cumprir  o papel de descrever o mais
acurado possível a base física material necessária para o exercício do poder político,
independente de sua forma20. 

No Brasil, como em outros países, a partir dos anos 1960 começam a aumentar as

vozes críticas diante desta Geografia dominante e da dominação: 

E  a Geografia,  tantas  vezes  a  serviço  da  dominação,  tem  de  ser  urgentemente
reformulada para ser o que sempre quis ser: uma ciência do homem (SANTOS 2002b,
p. 261).

Na Geografia, em diversos contextos surgiram perspectivas críticas que renovaram o

arcabouço teórico e conceitual no que diz respeito a conceitos chaves como espaço,

território ou lugar. Foi  com os movimentos sociais  dos anos '60 que surgiu  uma

corrente de Geografia radical nos países anglófonos como também na Espanha e

França, com uma vertente predominante marxista e outra, minoritária, libertária ou

autônoma (PEET 1977, BREITBART 1989, LACOSTE 2001, SMITH 2001, HARVEY

2001,  MITCHELL 2006,  PICKERILL & CHATTERTON 2006, BELINA 2008 , SOUZA

2012b)21.

A história dessas Geografias, que nascem na perspectiva de crítica a Geografias

tradicionais, e as formas sob quais elas surgiram e se estabeleceram não somente

podem inspirar o nosso fazer geográfico nos dias atuais, como revela o significado

de relações entre movimentos sociais e dinâmicas de resistência e seus reflexos

para dentro das Ciências Sociais e da universidade22.

20 Tradução  livre.  No original:  “Geography, it  seemed,  was forever  destined  to  fulfill  the  role  of
describing as accurately as possible the physical material base required for the exercise of political
power, of no matter what sort.”
21 No trabalho de conclusão do curso de diploma na Alemanha, em 2005, faço uma relação de
abordagens e trajetórias críticas na Geografia sobretudo nos países anglófonos e no Brasil, trabalho
em parte reeditado e publicado online posterior- e separadamente junto a um coletivo de geógrafos
(BARTHOLL 2005 & 2008).
22 Refiro-me nesta parte principalmente às Geografias críticas brasileira e norte-americana, ciente de
que com isso não dou a merecida atenção a contribuições importantes de outros países, em outros
idiomas. Além da falta de uma maior conhecimento destas Geografias, de certo, a Geografia destes
dois países de dimensões continentais, têm vivenciado uma geografização do pensamento crítico e
uma “criticização” do pensamento geográfico, desde as décadas de 1960/1970, que se destaca e as
experiências são ricas e estimulantes para continuar pensando as relações da Geografia e possíveis
contribuições da mesma com a diversidade de lutas sociais contemporâneas. De forma nenhuma
sugiro,  com  um  certo  “ping-pong”  entre  contextos  (Geografias  distintas)  de  que  não  haja
especificidades e particularidades importantes a serem consideradas, a principal dela talvez a própria
diferença  das  formas  de  luta  e  dos  movimentos  sociais  que  expressam-se  também  em  outras
relações dos geógrafos com elas.
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É difícil imaginar, em 1967, uma disciplina mais chata do que a Geografia. Porém, a
influência do movimento anti-guerra no EEUU, os movimentos feminista e ambiental, a
Primavera  de  Praga  em 1968,  o  movimento  anti-imperialista,  radicais  descobrindo
socialismo e marxismo – todas essas erupções sociais amplas no final da década de
1960  e  início  de  1970  completamente  transformaram  a  disciplina.  Tiveram  uma
influência maior  sobre a Geografia do que sobre qualquer outra  Ciência Social  no
mundo anglófono.23

Esta avaliação de Smith (2001, p. 6), neste caso para a Geografia anglófona aponta

para o significado da relação movimentos sociais  – Ciências Sociais em geral  e

Geografia Crítica em específico. As universidades enquanto entidades públicas ou

privadas e, com isso, ensino e pesquisa universitários em uma sociedade de classes

são  atravessados  pelas  lutas  desta  sociedade.  O  conhecimento  e  como  este  é

gerado (“produzido” segundo a lógica dominante) está em disputa. Em épocas de

maior mobilização social, as contradições e com isso as resistências emergentes

influenciaram geógrafos  e  o  como  de  se  pensar  e  fazer  Geografia.  “Radical”  e

“Marxist geography” podem ser lidas como respostas às mobilizações políticas mais

amplas,  implicando  em  uma  reconfiguração  das  relações  Geografia-sociedade.

(PEET 1998, p. 109).

Aqueles  que  se  envolveram  com o  movimento  radical  tiveram  que  reeducar  a  si
mesmos  no  sentido  mais  fundamental  –  isto  é,  submeter-se  a  um  processo  de
autocrítica devastadora e tentar reestruturar seus pensamentos, suas personalidades,
sua maneira de relacionar-se com outras pessoas e com o mundo externo24 
(PEET 1977, p. 9).

Esta  “reeducação”  levou  Richard  Peet  a  formular  uma abordagem de  Geografia

Radical que parte do pressuposto de que:

(…)  primeiro,  (…)  não existe  uma coisa  como ciência  objetiva,  livre  de valores  e
politicamente  neutra,  e  sobretudo  a  Ciência  Social  serve  algum  objetivo  político.
Segundo, [...]  é a função da ciência convencional e estabelecida servir  ao sistema
social  estabelecido,  convencional  e,  de fato,  de facilitar  sua sobrevivência25 (PEET

23 Tradução livre. No original: “It is difficult to conceive of a discipline more uncool than geography in
1967. And yet,  the influence of the anti-war movement in the US, the feminist  and environmental
movements, the Prague Spring of 1968, the anti-imperialist movement, radicals discovering socialism
and Marxism – all  of  these  wider  social  eruptions  in  the late  1960s and  early  1970s completely
transformed the discipline. They had a greater effect on geography than on any other social science in
the Anglophone world.”
24 Tradução livre. No original: “Those who have become involved in the radical movement have had
to reeducate themselves in the most fundamental way – that is to subject themselves to a process of
devastating self-criticism and to attempt to restructure their minds, their personalities, their ways of
relating to other people and to the external world.”
25 Tradução livre.  No original: “(...)  first,  (...)  there is  no such thing  as objective,  value-free and
politically  neutral  science, indeed all  science,  and especially  social  science,  serves some political
purpose. Second, that it is the function of conventional, established science to serve the established,

46



1977, p. 6).
 

Porém,  em  graus  maiores  ou  menores,  fundando  a  Geografia  em  uma  base

materialista,  processo  que  Peet  denomina  “breakthrough  to  Marxism”  (grande

avanço  ao marxismo),  fica  evidente  que  não  necessariamente  rompeu-se,  neste

sentido, de fato com o objetivismo na Geografia, tal como o mesmo Peet reconhece

(e acaba se contradizendo neste sentido) em outro lugar, onde afirma, referindo-se a

Steen Folke  que em 1972 argumentou que “radical  geography must  be Marxist”

(Geografia radical tem que ser marxista), que o materialismo histórico:

...é objetivo no sentido que providencia  um entendimento correto dos mecanismos,
contradições e direções do desenvolvimento da sociedade capitalista”26 (PEET 1977,
p. 19). 

Peet vai ao ponto de defender que a combinação da perspectiva materialista e do

método dialético permitiria desenvolver:

... teoria não-ideologizada; isto é, o materialismo dialético é a base filosófica de uma
Ciência Social verdadeiramente científica27.

Rogério Haesbaert (2012a) nisso nos ajuda contextualizar as iniciativas críticas na

Geografia em uma fase marcada pelos debates contrastando e dicotomizando entre

abordagens ditas modernas e outras ditas pós-modernas nas Ciências Sociais que

estariam localizadas, em termos de ontologia, entre um materialismo objetivo, ou

mecanicista ou dialético e um idealismo subjetivo e, em termos de epistemologia,

entre  o  racionalismo  objetivo e  o  empirismo  ou  objetivo  ou  subjetivo.  Segundo

Haesbaert (ibid., p. 27):

Fica claro, por exemplo, que tanto a 'objetividade' quanto a 'subjetividade' inserem-se
em  duas  perspectivas  possíveis,  uma  de  caráter  ontológico,  outra  de  base
epistemológica – questão que raramente distinguimos. Para o materialista, a 'realidade
objetiva'  é  determinada  pela  dimensão  material  e  a  ela  se  reduz  (na  visão
'mecanicista'),  ou  ele  admite  a  dimensão 'ideal'  enquanto  determinada pela  esfera
material (na visão dialética). Para o idealista objetivo, a realidade é objetiva, existe fora
da consciência, mas é determinada por esta. Enquanto para o racionalista (objetivo) só
é  possível  entender  de  modo  efetivo  a  realidade  através  de  uma  óptica  geral,
'totalizante' (teorias, leis),  para o empirista objetivo o conhecimento se dá por uma
leitura única, padrão (comum a todos os pesquisadores), porém particularizada (sem a
possibilidade de atingir teorias gerais).

conventional social system and, in fact, to enable it to survive.”
26 Tradução livre. No original: “...is objective in the sense that it provides a correct understanding of
the mechanisms, contradictions, and directions of development of capitalist society.”
27 Tradução  livre.  No  original:  “...non-ideological  theory;  that  is,  dialectical  materialism  is  the
philosophical basis of a truly scientific social science.”
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Ainda  segundo  Haesbaert  (ibid.,  p.  28),  cada  combinação  possível  no  que  diz

respeito  à  posição  filosófica  do  trabalho  geográfico  propicia  outra  capacidade  e

outras formas da apreensão da complexidade do real. Com isso, no próprio campo

das  Geografias  que  surgiram  num  espírito  de  oposição  à  Geografia  positivista

representante dos interesses das classes dominantes, há diferenças e divergências

de abordagem e com e por isso, ideológicas. Se, dialogando com Pierre Bourdieu

(1998), o campo universitário é um campo social indissociável dos demais campos

que compõem a sociedade, a universidade ao mesmo tempo em que é articulada

com, se  difere  dos demais  campos por  contar  com uma série  de leis  e  lógicas

próprias de se fazer ciência e de atuar na academia (BENSAїD 2006, p. 19). É neste

sentido que Antonio Moraes (1997, p. 30) acentua:

Assim o que é Geografia dependerá da postura política, do engajamento social de
quem  faz  Geografia.  Assim,  existem  tantas  Geografias,  quanto  forem  os
posicionamentos sociais.

Numa lógica talvez de modismos paradigmáticos que tendem a produzir paradigmas

dominantes, se um pensamento dominante (no nosso caso a Geografia positivista)

vem a ser substituído por outro pensamento, e este também torna-se dominante,

sem com isso colocar  em questão a própria forma de se produzir  conhecimento

dominante na academia, ocorrerão novas marginalizações de formas do pensar e do

conhecer, como discutido por Marceo Lopes de Souza (2012b, p. 14), ao apontar

para “a marginalização do pensamento libertário”  na Geografia Crítica (Marxista).

Linda Peake & Eric Sheppard (2014, p. 5) em retrato recente interessante da história

da  Geografia  Crítica  anglófona  apontam  para  tendências  semelhantes  e  como

Souza,  apontam para  o  papel  da  revista  Antipode,  que  teria  dado,  desde  sua

fundação em 1969, cada vez menos atenção à diversidade de abordagens radicais

conforme vinha ocorrendo um “...endurecimento  da ortodoxia,  conforme a  crítica

marxista dos capitalismos veio a dominar a Antipode.”28

Não  por  isso,  (ou  por  isso)  o  desafio  atual  para  o  pensamento  geográfico

emancipatório é não entrar na armadilha de disputar e tentar criar outra corrente

dominante  e  de  certa  forma  contribuir  com  uma hiper-ideologização  da  própria

Geografia.  Afirmar  que  a  Geografia  como  qualquer  ciência  é  diretamente

28 Tradução livre. No original: “...hardening of orthodoxy, as a Marxist critique of capitalism came to
dominate Antipode.”
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influenciada pela ideologia não significa que há uma necessidade de travar disputas

para defender a ideologia “certa” para a Geografia.   

Diante  de  contradições  relacionadas  a  “propostas  (…)  diferenciadas”  (CAMPOS

2001, p. 21) referentes às questões epistemológicas, ontológicas e ideológicas da

Geografia  Crítica,  de  cunho  mais  interno  da  disciplina,  a  articulação  direta  da

Geografia com lutas e movimentos sociais contemporâneos, da teoria com a prática,

certamente pode contribuir para que não nos prendêssemos ao universo fechado da

Geografia acadêmica e das correntes do pensamento radical de origem ocidental,

entrando numa disputa pela hegemonia paradigmática/teórica/ideológica e, sim, que

busquemos  compreender  (e  fazer  uso)  da  Geografia  e  do  pensamento

revolucionário enquanto ferramenta de luta que possa contribuir  com e fortalecer

processos maiores, coletivos, na qual construímos saberes entre saberes, sempre

ancorados nas práticas nas quais estamos inseridos e/ou com as quais dialogamos.

Referente à Geografia, Rui Ribeiro de Campos (2001, p. 21) defende:

Unidos estão [geógrafos críticos]  na oposição à injusta realidade social  e  espacial
existente,  e  na  crença  do  conteúdo  político  do  discurso  científico  e  de  que  o
conhecimento geográfico pode ser instrumento de combate.

Rogério  Haesbaert  (2012a,  p.  47)  propõe  superar  “querelas  pessoais

fragmentadoras” no campo da Geografia universitária, para mudar

… de direção a nossa arma: em vez de apontá-la para nossos colegas, em disputas
infrutíferas e voltadas quase sempre para vaidades pessoais dentro do restrito círculo
acadêmico, a levássemos para o verdadeiro campo de batalha – a própria sociedade
onde,  além  dos  verdadeiros  interessados  em  nossos  projetos,  estão  também  os
verdadeiros inimigos a serem atacados.
 

Se é na relação com a sociedade de classes que se revela o caráter dos saberes

gerados  nos  meios  acadêmicos,  vai  ser  ali  que  devemos,  sim,  nos  posicionar

claramente, fazer devidas críticas e diferenciar entre saberes emancipatórios que

dialogam e saberes de dominação que fragmentam e contribuem com a opressão

direta- ou indiretamente. É certo que as classe dominantes sempre procuram fazer

uso da ciência ao seu favor:

Na  medida  em  que,  para  dominar,  se  esforçam  por  deter  a  ânsia  de  busca,  a
inquietação, o poder de criar, que caraterizam a vida, os opressores matam a vida. Daí
que vão se apropriando cada vez mais da ciência também, como instrumento para
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suas finalidades (FREIRE 2014, p. 65).

Em oposição a este uso dominante e dominador das ciências e do conhecimento, a

Geografia Crítica no Brasil, como em outros países, ganhou importância a partir da

década de 1970, não somente para pensar a realidade (e sua espacialidade) pelo

ponto de vista dos oprimidos e não dos opressores (nas palavras de Paulo Freire),

para fortalecer as lutas contra a opressão. Esse processo também pode ser lido,

como  no  caso  da  Geografia  anglófona,  como  uma resposta  ou  um  reflexo  de

mobilizações sociais e de resistência que voltaram a se articular às escondidas nas

bases em meio à ditadura militar que somente viria a chegar ao fim em 1985.  Nisso,

a Geografia Crítica surge igualmente num contexto da necessidade de repensar o

papel da ciência em geral, e Ruy Moreira (2011, p. 87) inspirado no colega francês

Yves Lacoste (2001), com sua obra referência “A Geografia serve, antes de tudo,

para fazer a guerra”, acentua uma questão chave da busca que partiu da crítica à

Geografia para construir uma Geografia que critica para transformar:

A Geografia: o que é, para que serve e a quem serve?

Rompendo com o neopositivismo, base da chamada  new geography, abordagens

críticas para analisar as relações sócio-espaciais ganham força e vieram a formar

uma importante, se não a mais importante corrente da Geografia Humana brasileira

(SANTOS 2002b, CAMPOS 2001, MOREIRA 2011).

Um instrumento de ação popular poderoso como o saber geográfico não pode mais
continuar usurpado (MOREIRA 1982a, p. 4).

Neste espírito, Milton Santos empenhou-se na formulação de uma “Geografia Nova”

(SANTOS 2002b),  um  processo  que  vive  um  momento  importante  no  Encontro

Nacional  de  Geografia  de  1978  em  Fortaleza,  no  qual  Carlos  Walter  Porto-

Gonçalves (1982, p. 72) discute a situação da Geografia proclamando: “A Geografia

está em crise. Viva a Geografia.” reivindicando como saída da “crise da Geografia”

sua  superação  como  produtora  de  saberes  de  dominação  através  de  uma

“Geografia da crise”, comprometida com a afirmação de uma teoria do espaço que

seja do e para o homem e não com o espaço da sua opressão (p. 93) e com base

em uma recuperação do “espaço geográfico para uma teoria social crítica” (PORTO-

GONÇALVES 2002, p. 226).
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Com este processo ganha força também o diálogo não somente inter-disciplinar da

Geografia  com  outras  disciplinas  das  Ciências  Sociais,  como  o  diálogo  intra-

disciplinar entre perspectivas críticas através da história do pensamento geográfico,

identificando que desde seu vir a existir a Geografia como campo de conhecimento,

teve, além de seu papel principal da produção de saberes de dominação, sempre

linhagens minoritárias que buscaram tornar a Geografia uma ferramenta de crítica e

emancipação:

Diante da marcha triunfante do imperialismo, os geógrafos dividiram seus pontos de
vista. De um lado, aqueles que lutavam pelo advento de um mundo mais justo, onde o
espaço seria organizado com o fim de oferecer ao homem mais igualdade e mais
felicidade:  são  os  casos  de  Elysée  Reclus  e  Camille  Vallaux.  Será  que  pode  se
também incluir Kropotkine (...)? Por outro lado, aqueles que preconizaram claramente
o colonialismo e o império do capital e aqueles, mais numerosos, que se imaginando
humanistas  não  chegaram  a  construir  uma  ciência  geográfica  conforme  a  seus
generosos anelos (SANTOS 2002b, p. 30).

Richard  Peet  (1977,  p.  2)  aponta  para  a  importância  de  reconhecermos  e

dialogarmos com geógrafos que fizeram do pensamento radical sua forma de fazer

Geografia no decorrer da história da disciplina:

Seria arrogante para radicais contemporâneos proclamar que fomos os primeiros de
ver o potencial revolucionário na Geografia. Teve geógrafos radicais que vieram antes
de  nós  e  em  muitos  sentidos  ainda  estamos  recuperando  com  seus  níveis  de
compreensão. Geógrafos radicais  foram especialmente importantes no pensamento
anarquista do fim do século XIX29.

Simon Springer (2014), passados mais de 40 anos desde a sua publicação responde

a um pequeno texto de Steen Folke de 1972 e argumenta (reproduzindo o título do

artigo de Folke substituindo a palavra “”Marxism” por “anarchism”) “why a radical

geography must be anarchist” (por que a Geografia Radical tem que ser anarquista,

grifo meu). David Graeber (2011) em 2004 já tinha apresentado uma reflexão um

pouco mais  aprofundada e  detalhada,  mas semelhante  à do Simon Springer  no

sentido  da proposta  de pensar  na construção de uma “Antropologia  Anarquista”.

Relacionar o campo da teoria, da ideologia e da prática, discussão que aprofundo no

capítulo 1.4, não necessariamente deve passar, porém, pelo processo de misturá-los

de tal forma que as diferenças de cada um correm o risco de desaparecer, o que

pode levar (e não em poucos casos leva) a tendências de confundir a função de

29 Tradução livre. No original: “It would be arrogant for contemporary radicals to claim that we were
the first to see revolutionary potential in geography. There were radical geographers who came before
us and in many ways we are still catching up with their level of insight. Radical geographers were
especially prominent in the upsurge in anarchist thinking of the late nineteenth century.”
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cada  um  dos  campos,  onde  teóricos/acadêmicos  acabam  se  achando  no  lugar

legítimo de poder e querer definir ou dar rumo às práticas de resistência, ao mesmo

tempo que a ciência pode ser reduzida a uma função de “comprovar” qual ideologia

seria a mais certeira, a que mais “tem razão, cientificamente provado.” David Harvey

(2015)  responde  ao  texto  de  Springer  em  uma  carta  aberta  intitulada  “Listen,

anarchist!”30 (Escuta, anarquista!) e cita Murray Bookchin alegando que simpatizaria

apesar de não concordar plenamente com o mesmo ao escrever que:

'… o futuro da esquerda, na última análise, depende de sua habilidade de aceitar o
que é válido tanto no marxismo como no anarquismo para o tempo do presente e para
o  futuro  que  está  vindo  a vista  (…)'.  Temos  que  redefinir  'qual  abordagem  pode
incorporar  o  melhor  da  tradição  revolucionária  marxista  e  anarquista  através  de
maneiras e formas que falam do tipo de problema que encaramos no presente.'31 

O texto de Harvey traz elementos interessantes para pensar sobre possibilidades e

limites desta perspectiva e apresenta de fato algo raro, por se tratar de uma reflexão

de um pensador marxista que leu e portanto refere-se a obras do campo anarquista.

O próprio marxista autonomista John Holloway (2010), que causou muita polêmica

dentro do campo marxista com seu lema “Mudar o mundo sem tomar o poder” (por

sua vez criticado pelo próprio Harvey em seu texto, responde às críticas do campo

anarquista  de  que  ele  teria  desenvolvido  suas  ideias  sem dialogar  com autores

clássicos do campo anarquista apesar de dialogar com muitas de suas ideias, oito

anos depois de publicado seu livro pela primeira vez, de que isso se deveria ao fato

dele ter vivido dentro da teoria marxista (p. 282), dando a entender que, por isso,

não teria tempo/possibilidade (?) de ler obras anarquistas. A justificativa de Holloway

(ibid. p. 186-187) parece uma saída “barata”: 

É o presente argumento um argumento anarquista? Não importa, parcialmente por que
as distinções antigas caíram, e de toda forma rotulando vai contra o pensar (...)32

Em  vez  de  diminuir  as  críticas  a  uma  questão  de  rótulo  a  tese  de  Holloway

certamente poderia ser enriquecida e fortalecida se este dialogasse mais com um

campo  do  pensamento  revolucionário  que  em  seu  cerne  carrega  exatamente  a

30 Com esse  título  responde,  por  sua  vez,  a  um texto  de Bookchin  de 1972 entitulado  “Listen,
Marxist!” (Escuta, marxista!).
31 Tradução livre. No original: “'... the future of the Left, in the last analysis, depends  upon its ability to
accept  what is valid in both Marxism and anarchism for the present time and for the future coming into
view (...).' We need to define 'what approach can incorporate the best of the revolutionary traditions
Marxism and anarchism in ways and forms that speak to the kinds of problems that face the present.'"
32 Tradução livre. No original: “Is the present argument an anarchist argument? It does not matter,
partly because the old distinctions have broken down, and in any case labeling runs counter thought
(...)”
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questão de “como mudar o mundo sem tomar o poder”. 

Harvey por sua vez dialoga de forma razoavelmente aberta com ideias anarquistas,

ao mesmo tempo em que discorda exatamente da possibilidade de “mudar o mundo

sem  tomar  o  poder”.  Ele  defende  que  haveria  muitos  “exemplos  de  usos

progressistas do poder de Estado para fins emancipatórios.”33 Curioso que Harvey

baseia-se  neste  argumento  em exemplos  da  América  Latina  em anos  recentes,

justamente em um momento em que boa parte da própria esquerda até este ponto

defensores do progressismo, se vê forçado, pelos graves problemas postos pela

tomada de poder do Estado de setores “progressistas” de repensar a sua relação

com o Estado34.

Harvey admite, que além de muitas pontes e possibilidades de diálogo e inspiração

mútua35,  a  questão  do  papel  do  Estado  talvez  seria  o  que  continuaria  a  maior

controversa. Argumenta que o anarquismo do tipo Proudhoniano estaria carecendo

uma  teoria  coerente  e  que  as  propostas  de  (auto-)organização  baseadas

exclusivamente  na  horizontalidade  não  seriam  capazes  de  organizar  grandes

populações tais  como em áreas metropolitanas com milhões de habitantes.  Aqui

baseia sua crítica mais em autores como Springer enquanto que desconsidera que

Proudhon (2001, contracapa) apresenta uma ideia de organização que baseia-se no

“princípio  federativo” que não é uma negação de qualquer forma de governar e sim

uma proposta de autogoverno:

(...) todas estas divisões de partidos entre as quais a nossa imaginação cava abismos,
todas  estas  divergências  de  opinião  que  nos  parecem  insolúveis,  todos  estes
antagonismos de sorte que nos parecem sem remédio, encontrariam de repente a sua
equação definitiva na teoria do governo federativo.

33 Tradução livre. No original: “...examples of the progressive uses of state power for emancipatory
ends”. 
34 Felipe Miguel, em seu artigo “A esquerda depois do PT” escreve: “Na visão política de Dilma e seu
círculo, os  movimentos populares não existem. Todas as equações que fazem para sair  da  crise
incluem os mesmos elementos: os grandes grupos econômicos, as elites políticas tradicionais, as
oligarquias partidárias. Por mais que a conta nunca feche, não se cogita agregar um novo fator.”
(grifes  no  original)  Esse  texto  foi  publicado  no  blog  de  Leonardo  Boff  em  30/09/2015:
<https://leonardoboff.wordpress.com/2015/09/30/a-esquerda-depois-do-pt-prof-luis-felipe-miguel/>
(Acessado 26/11/2015)
35 Em seminário organizado pela editora Boitempo em julho de 2015 em São Paulo David Harvey
afirma que para “organizar a classe trabalhadora” precisaria de “novas estratégias territoriais para a
luta de classe, necessitando levar ao encontro “o melhor do Marxismo e do anarquismo” para dar
conta  desta  tarefa.  O  vídeo  do  seminário  com  legenda  em  português  está  disponível  em:
<http://davidharvey.org/> (Acessado em 26/11/2015; as citações são uma tradução livre da sinopse do
filme, disponível no site).
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Harvey alega que a oposição ao Estado e a negação de instituições hierárquicas

para anarquistas seria uma “posição ideológica inegociável” (ibid., p. 19), e parece

ignorar que não trata-se meramente de uma negação que “inventou-se” a nível da

ideia e sim, que baseia-se em inúmeras experiências de processos e tentativas de

transformação radical que apostaram na tomada do poder estatal para substituir um

sistema de dominação por outro, evidências empíricas inegáveis. Seria fácil inverter

o argumento: seria o caso que pensadores radicais como Harvey não abrem mão da

figura do Estado por questões empíricas ou por questão de ideologia? Uma pura

questão  de  “semântica”  (como  sugere  Harvey,  que considera  formas  de  auto-

organização, como a dos Zapatistas uma forma de criação de um “state within the

state”  (Estado  dentro  do  Estado))?  Somente  até  certo  ponto,  considerando  que

Harvey vê também uma perspectiva de transformação na conquista de governo do

partido Syriza na Grécia. Talvez seria o caso então de redefinir o que entende-se por

Estado e a relação com ele, mas se nesse conceito cabem, como perspectiva de

transformação,  tanto  a  conquista  de  governo  de  um  Estado  capitalista  como  a

Grécia (em falência ou não) como a construção de formas de autogoverno como a

dos  Zapatistas,  certamente  há  questões  em  aberto  e  diferenças  não  fáceis  de

superar. 

Marcelo  Lopes  de  Souza  (2010c,  s.p.)  discute  estas  diferenças  e  faz  críticas

contundentes em relação a um “otimismo exagerado” de David Harvey referente aos

governos chamados “de esquerda”,  que muitas vezes se baseariam em análises

“descontextualizadas”, como é o caso na análise da questão urbana no Brasil, onde

Harvey afirma, para Souza de forma equivocada, que uma “pressão de movimentos

sociais”  teria  sido  uma  ferramenta  eficaz  para  garantir  o  “direito  à  cidade”  nas

metrópoles. O que interessa aqui, para além da questão das próprias discordâncias,

é a questão da possibilidade de diálogo entre campos distintos do socialismo. Lopes

concorda com a possibilidade deste diálogo e baseia-se no fato da própria obra de

Marx ser composta - referindo-se às discussões em obras de Cornelius Castoriadis -

um Marx de víeis claramente autoritário (e, não menos importante, acrescentaria, a

nível da teoria como a nível da prática política), porém também outro Marx, mesmo

que marginalizado, mais aberto e libertário. Por isso, Souza (ibid.) conclui:

… se aceitarmos que Marx teve, pelo menos, uma veia (sufocada) compatível com o
pensamento libertário, seria tão absurdo, assim, imaginar que libertários e marxistas
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heterodoxos (os “conselhistas” clássicos, por exemplo, mas também intelectuais da
estirpe de um Edward P. Thompson, de um Henri Lefebvre, de um Herbert Marcuse,
de um Raymond Williams, de um João Bernardo) podem e devem, pelo menos, ser
vistos como interlocutores uns dos outros e, na presente conjuntura histórica, quiçá
também como parceiros em várias tarefas?

Aqui não é o lugar de aprofundar este debate36,  mas entrei nele, mesmo que de

forma  rasa,  para  sugerir  quais  as  perspectivas  e  desafios  do  atuar  e  pensar

revolucionário e seus reflexos para o campo da Geografia nos dias de hoje. Para dar

conta  destes desafios,  Harvey apresenta  uma proposta  que me parece lúcida e

devidamente provoca o próprio  Springer  com seu tomar partido  a favor  de uma

“Geografia anarquista”:

Mas isso [as diferenças] não excluem a colaboração e a ajuda mútua com respeito
para  as  muitas  outras  lutas  anit-capitalistas  nas  quais  estamos  engajados.
Discordância sincera não deveria ser uma barreira para a colaboração fértil. Portanto a
conclusão à qual chego é: deixe Geografia radical ser só isso: Geografia radical, livre
de qualquer “ismo” em particular, nada mais, nada menos.37

Esse diálogo aberto levaria a uma relação de crítica mútua, ao mesmo tempo que

demandaria uma disposição autocrítica por todos os lados. Nisso, se é que Harvey

supõe que um dos principais problemas do anarquismo é sua relação com o poder,

interpretando a negação do poder autoritário (o poder da dominação) basicamente

como uma negação a qualquer forma de poder, em resposta a uma análise crítica

das relações entre a teoria marxista e as práticas e experiências políticas nas quais

esta foi fundamental, que levaram a diversas das experiências de dominação mais

36 Há  duas  coletâneas  de  entrevistas,  organizadas  por  Phillipe  Kellermann  (2012  e  2013)  que
infelizmente somente estão disponíveis em alemão que aprofundam a discussão da possibilidade o
diálogo entre marxismo e anarquismo. O site Passa Palavra, onde foram publicados alguns textos
citados neste trabalho, é um espaço onde encontram-se textos que contribuem com este diálogo.
<http:www.//passapalavra.info> (Acessado 26/11/2015)
37 Tradução livre. No original: “But this does not preclude collaboration and mutual aid with respect to
the many other common anti-capitalist struggles with which we are engaged. Honest disagreements
should be no barrier to fertile collaborations. So the conclusion I reach is this: let radical geography be
just that: radical geography, free of any particular “ism”, nothing more, nothing less.”
No texto Harvey faz muitas referências a um texto recente de Murray Bookchin (2014), apontando que
este teria, afinal, rompido com o anarquismo. Essa prática, de dialogar com alguém que representaria
um campo que já não parece representar “tanto”, lembra do diálogo com obras tardias de Karl Marx,
onde o mesmo parece apresentar uma revisão de sua própria relação com o Estado (inspirado na
experiência da Comuna de Paris). Isso remete a três pontos cruciais, (1) o caráter múltiplo do próprio
sujeito,  entre outros autor, que é “muitos”  no espaço-tempo de sua trajetória  (cap. 2.5),  e,  (2) à
primordial importância do andar da história que se dá pelos fatos criados pela prática dos sujeitos, da
qual  a  teoria  se alimenta e  com a qual  dialoga e (3)  a complexidade de relações intra-  e  inter-
correntes do pensamento revolucionário, que torna-se mais complexa ainda ao comparar a prática
proposta com a prática realizada. Harvey por sua vez aponta  para e dialoga  com múltiplas formas
recentes de auto-organização horizontal de recentes mobilizações ao redor do mundo, sem deixar de
continuar vendo na participação da gestão do Estado uma perspectiva necessária (HARVEY 2012,
MARICATO 2013, entre outros).
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violentas da história moderna, não basta tratar desta relação reduzindo-a a um breve

parentêses, “marxismo, for all  its past faults,  ...”  (marxismo, além de suas falhas

passadas,...)  (ibid.  p.  1).  Se  pelo  lado  do  pensamento  anarquista  é  aceitável  o

desafio que Harvey coloca, de que há que aprofundar teorias de execução de poder

(um  poder-com  e  não  um  poder-sobre)  e  de  possibilidades  de  transformação

emancipatória  e  de  auto-organização  de  um  mundo  habitado  por  mais  de  sete

bilhões de seres humanos, o desafio colocado ao marxismo é re-relacionar prática e

teoria de uma forma onde a relação teoria-prática seja vista sob uma luz que faça

compreender onde e como a teoria abre caminho para possibilitar interpretações que

permitem que poderes-sobre, diversas formas de autoritarismo e dominação sejam

legitimados como necessários para a superação do capitalismo, ou seja, onde haja

uma discordância entre o que se pressupõe e o que se pratica, entre meios e fins. 

A  relação  entre  os  campos  diferentes  de  tradição  de  esquerda  torna-se  mais

complexa e desafiadora diante do eurocentrismo muitas vezes explícito outras vezes

latente  das  tradições  do  pensamento  revolucionário  ocidental  no  encontro  com

outras  matrizes  de  saberes  genericamente  revolucionários  como  saberes  que

originam  da  longa  história  de  lutas  negras,  indígenas  ou  camponesas  e  que

reencontram e reformulam-se também nas práticas e territorializações resistentes

nas grandes cidades. Neste sentido, teoria revolucionária não tem (e não deve ter) a

função de “ter  razão”  e  sim de “pensar  junto”,  entendendo que a  superação da

hierarquização de saberes passa por colocar em cheque e em questão a própria

ideia da objetivação absoluta do saber científico. É nessa perspectiva que trabalhos

de pensadores “globais” como Harvey podem contribuir com, mas nunca substituir

reflexões de contextos concretos nos quais estamos inseridos.

Contextualizando,  trazendo  para  a  nossa  realidade,  isto  é,  para  a  realidade

específica em que cada um/a de nós está inserido/a, o diálogo entre correntes do

pensamento revolucionário encontra-se ainda sob outra luz, que certamente brilha

em  mais  cores  e  em  maior  número  de  ângulos,  quando  não  somente  as

relacionamos entre si, a nível da abstração e da teoria, e sim, a nível da relação

“prática  no  contexto  local –  teoria”.  Esse  olhar,  no  campo das  Ciências  Sociais

críticas,  traz  questões  de  ordem  epistemológica,  e  com  isso  metodológica  e

conceitual que em muitos casos e na própria filosofia do pensamento revolucionário
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são abordados como práxis:

Consideradas es relações entre teoria e prática no primeiro plano, dizemos que a
primeira depende da segunda na medida em que a prática é fundamento da teoria, já
que  determina  o  horizonte  de  desenvolvimento  e  progresso  do  conhecimento
(VÁZQUEZ 2011, p. 245).

Ao afirmar-se (…) que a atividade teórica por si só não é práxis, afirma-se também,
que enquanto a teoria permanece em seu estado puramente teórico não se transita
dela  à  práxis  e, portanto,  esta  é  de  certa  forma  negada. Temos,  assim,  uma
contraposição entre teoria e prática que tem sua raiz no fato de que a primeira, em si,
não é prática, isto é, não se realiza, não se plasma, não produz nenhuma mudança
real. Para produzi-la, não basta desenvolver uma atividade teórica. É preciso atuar
praticamente,  ou seja,  não se trata de pensar um fato e sim de revolucioná-lo; os
produtos  da  consciência  têm  de  se  materializar  para  que  a  transformação  ideal
penetre no próprio fato (ibid., p. 241).

Marcelo Lopes de Souza (2013, p. 250) discute “práticas espaciais insurgentes (e

[...]  práticas sociais em geral) defendendo que estes “remetem à ideia de práxis”

entendida como “ação (ou conjunto estruturado de ações) visando à transformação

da realidade, politicamente falando”:

A práxis é, essencialmente, uma ação política, ou seja, orientada para influenciar ou
transformar as relações de poder.

[A] práxis é: uma ação (…) dotada de sentido.

Milton Santos (2002b, p. 95-96) aponta para a importância da relação entre a práxis

e o espaço:

Existem práxis individuais e existem práxis sociais. Mas, o próprio nome de 'sociedade
organizada'  supõe  a  precedência  das  práxis  coletivas,  impostas  pela  estrutura  da
sociedade e às quais se subordinam as práxis individuais. Ora, o espaço, por suas
características e por seu funcionamento, pelo que ele oferece a alguns e recusa a
outros,  pela  seleção de localização  feita  entre  atividades  e  entre  os  homens,  é  o
resultado de uma práxis coletiva que reproduz as relações sociais.

Sem poder aprofundar essa discussão aqui, entendo que a busca por caminhos de

relacionar e articular pesquisa e práticas de resistência, ação de luta e teoria, têm

como pano de fundo a própria busca por uma práxis emancipatória. A discussão na

Geografia entre prática e teoria, é, entre outros, fruto de uma aproximação em mão

dupla – cientistas que estão próximos às lutas sociais, e integrantes de movimentos

sociais que se aproximam de ou inserem-se nas academias – e traz questões com

as quais gostaria de dialogar a seguir:  Qual  relação entre movimentos sociais  e

Geografia? “Como investigar [e estudar] a sociedade para transformá-la” (BORDA

2009)?  E  como  superar  o  “pensamento  único”  (SANTOS  2002b),  construir  um
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diálogo de saberes à base de uma “ecologia de saberes” (SOUSA SANTOS 2011),

no  qual  o  saber  científico  se  relacione de forma horizontal  com outros  saberes,

enquanto saber entre saberes?

2.2 MOVIMENTO SOCIAL, GEOGRAFIA, IDEOLOGIA

Assim, o que é Geografia dependerá da postura política, do engajamento social, de
quem  faz  Geografia.  Assim,  existirão  tantas  Geografias,  quantos  forem  os
posicionamentos sociais (MORAES 1997, p. 30).

Vimos que, tanto na Geografia brasileira como na Geografia anglófona, a dinâmica

de lutas e a atuação de movimentos sociais permeavam também a Geografia e a

atuação acadêmica, e desencadearam transformações significativas estabelecendo

novas  formas  de  pensar  e  fazer  Geografia.  Com  a  conquista  de  espaço  nas

universidades, porém, a relação do conhecimento crítico e dos acadêmicos que se

dedicaram à tarefa de avançar na construção do mesmo com os movimentos sociais

sofreu, com o tempo, um processo de distanciamento, colocando a questão de como

conseguir desenvolver formas críticas de saber a nível da ciência institucionalizada

sem desvinculá-la da prática transformadora.

Geógrafos como William Bunge propuseram uma conexão direta entre Geografia e

prática para os anos que se seguiram à chegada às universidades de ideias radicais

surgidas  nas  lutas.  Neill  Smith  (2001),  porém,  reflete,  em  um  olhar  autocrítico

referente  à  Geografia  crítica  norte-americana,  que  ele  como  outros  geógrafos

marxistas contribuíram, ao se estabelecerem nas universidades, para seu crescente

isolamento e sua desconexão das lutas. Smith relaciona este isolamento ao fato

dessas  lutas  terem,  ao  decorrer  dos  anos,  perdido  sua  força  e  intensidade,  ao

mesmo tempo em que admite que:

...estudiosos radicais marxistas também estiveram menos conectados com as lutas
que persistiram38 (ibid., p. 12).

Além disso, Smith (ibid.) reclama da crescente institucionalização e da marcha pelas

instituições à qual os geógrafos críticos teriam se submetido: 

38 Tradução livre. No original: “...Marxist radical scholars were also less connected to the struggles
that did persist.”
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Certamente  soa  estranho  constar,  mas  a  insurgência  marxista  se  tornou  moda  e
eventualmente acabou vítima de seu próprio sucesso39. 

Frances Fox Piven,  ao  refletir  a  relação “scholarship  and activism”  (acadêmia  e

ativismo), percebe o desvínculo da prática intelectual universitária das dinâmicas de

luta, uma vez que o pensamento crítico se estabeleceu nas universidades sem que

isso parece ter tido reflexos positivos sobre os movimentos sociais da época:

De fato, enquanto que a academia estava se reformando e diversificando, e de fato se
se  tornando  uma  bastão  institucional  do  pensamento  de  esquerda  e  crítico,  a
sociedade americana no sentido amplo, estava puxando fortemente para a direita e
indo para trás40 (PIVEN 2010, p. 808). 

David Harvey (2001, p. 189) reforça essa percepção de possível desvínculo entre o

pensar acadêmico e o fazer prático:

O  que  mais  me  parece  curioso  é  a  maneira  como  interpretações  acadêmicas,
intelectuais  e  políticas  de  ativismo de  base  têm diminuído,  fluido e  divergido sem
nenhuma relação clara ou evidente com as próprias atividades41.

Harvey (2015, p. 5), porém, dá uma pista, como esse desvínculo entre a atividade da

interpretação  e  da  ação  em si  pôde  ocorrer.  Enquanto  que  sua  própria  postura

baseava-se na convicção de que somente uma altíssima produtividade acadêmica,

que deveria expressar-se em altos números de publicações, ajudaria para que a

Geografia  radical  não  perdesse  seu  lugar  recém-conquistado  na  academia,  ele

admite que:

A barganha  Faustiana  era  que  somente  poderíamos  sobreviver  se  fizéssemos  do
radicalismo  acadêmico  respeitável,  e  respeitabilidade  significava  um  grau  de
academicismo que, com o passar do tempo, fez o nosso trabalho cada vez menos
acessível. Tornou-se difícil combinar uma pedagogia radical (do tipo do qual Bill Bunge
foi  pioneiro  na  'Expedição  Geográfica  de  Detroit')  e  ativismo  social  com
respeitabilidade  acadêmica.  Muitos  dos  meus  colegas  do  movimento  radical,  em
particular os com inclinações anarquistas, não importaram-se por esta escolha (por
muito  boas  razões)  com  o  resultado  que  muito  deles,  tristemente,  falharam  ou
escolheram não consolidar posições acadêmicas e o espaço que tínhamos abertos
coletivamente foi ameaçado.42 

39 Tradução livre. No original: “Strange as it may sound, the Marxist insurgency in geography became
fashionable and was eventually victim of its own success.” 
40 Tradução livre. No original: “Indeed, as the academy was reforming and diversifying, and indeed
becoming an institutional bastion of left and critical thought, the larger American society was lurching
sharply rightward and backward.”
41  Tradução livre. No original: “But what does strike me as curious is the way academic, intellectual
and political interpretations of grassroots activism have ebbed, flowed and diverged without any clear
or obvious relationship to the actual activities themselves.” 
42 Tradução livre. No original: “The Faustian bargain was that we could survive only if we made our
radicalism academically respectable and respectability meant a level of academicism that over time
made our work less accessible. It became hard to combine a radical pedagogy (of the sort pioneered
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Richard Peet (1998, p. 68), numa retrospectiva chama a atenção para os efeitos da

institucionalização e com isso domesticação do pensar crítico, quando percebe que

os  “radicais”  que  eles  eram,  acabaram se  acomodando  na  rotina  da  academia,

“participando de congressos em hotéis de alto padrão”:

Radicais fizeram voto de nunca serem assim. Como adivinharíamos que dentro de
uma década nos tornaríamos os novos deuses do intelecto geográfico, convidados
pelo  mundo  afora  para  darmos  palestras  bem-educados  sobre  a  revolução?  Que
estrutura acabaria se sobrepondo á intenção ao replicar uma hierarquia poder/espaço
somente um pouco mais tranquila?43

Marcelo Lopes de Souza (2004, p. 13) dialoga com esta perspectiva de Peet e Smith

ao chamar a atenção, em prefácio ao livro “Do quilombo à favela. (...)” de Andrelino

Campos (2004), para a tensão entre o trabalho acadêmico e a vida pessoal:

Muitas vezes não se vive conforme aquilo que se prega, e não é raro que se transmita
a sensação de que a indignação cívica e a crítica social têm hora e local marcados
para acontecerem – a saber, as palestras e os escritos acadêmicos. Não são poucos
os que abandonam a outros a coerência de ensinar e inspirar com o próprio exemplo.

Esta relação torna-se possível pela relação academia - sociedade na qual o cientista

está inserido, o próprio distanciamento científico, dissociação forçada entre prática e

teoria, abre espaço para que haja a possibilidade de discursar de uma maneira e

praticar conforme outra, de teorizar no âmbito do pensamento crítico desvinculado

de práticas transformadoras: discurso e prática somente podem estar em desacordo

sem que isso gere conflito, onde não interdependem! Quando porém, entram em

articulação,  ao  entrarem  em  desacordo  a  contradição  torna-se  aparente

imediatamente  e  é  ao  refletir  e  buscar  superar  estas  contradições  (ajustando  a

prática conforme a reflexão da mesma, e ajustando a reflexão conforme mude a

experiência na prática) que podemos encontrar o esforço da práxis transformadora:

prática  e  teoria,  numa relação  viva  entre  os  dois,  em constante  movimento.  Se

Michel Löwy (apud TIBLE 2014, p. 46), defende que “um pensamento em movimento

[…]  parte  das  lutas  reais  dos  oprimidos  e  se  enriquece  com suas  experiências

revolucionárias”,  não  devemos  esquecer  da  importância  da  mão  dupla  dessa

by Bill Bunge in the Detroit Geographical Expedition) and social activism with academic respectability.
Many of my colleagues in the radical movement, those with anarchist leanings in particular, did not
care for that choice (for very good reasons) with the result that many of them, sadly, failed or chose
not to consolidate academic positions and the space that we had collectively opened was threatened.”
43 Tradução livre. No original: “Radicals vowed never to be like that. How could we know that within a
decade we would become the new gods of the geographic intellect, invited all over the world to give
polite talks on revolution? That structure would overcome intention in replicating only a slightly more
relaxed power/space hierarchy?”

60



relação,  um pensamento que se enriquece  nas e que por sua vez enriquece  as

“lutas reais”. 

Um pensar desvinculado das práticas de luta, que não se identifica com elas, não

está em diálogo com elas de forma contínua e que não transborda os limites do

mundo acadêmico acabam gerando conhecimento vazio44. A relação de dissociação

entre prática e teoria, baseada em uma produção de saberes-sobre afinal tem suas

raízes  nas e  (re-)  produz  as bases  epistemológicas  e  ontológicas  do  próprio

pensamento  científico  clássico  moderno.  Se o  sujeito  pesquisador  não  é,

evidentemente,  responsável  pelo  estado de ser  das ciências  em si,  ele  em sua

prática,  tampouco  é  obrigado  a  simplesmente  aceitá-lo  e  reproduzi-lo.  É  neste

sentido que entendo que a teorização da prática (isto é, fazer ciência radical) de

forma  (auto-)crítica  leva,  além  de  fazer  compreender  melhor  a  prática  (de

resistência) e como melhorá-la através de continuas revisões das próprias práticas

de teorizar, ao ponto em que a reflexão da luta pela transformação é também uma

luta pela transformação da reflexão.

Pensamento crítico ou radical, neste sentido, não pode ser um pensamento copiado,

reproduzido de forma não-crítica, não-radical.  Qual o teor de criticidade se numa

prova de múltipla escolha o aluno sabe dizer que a principal contradição do sistema

capitalista  encontra-se  na  relação  capital-trabalho?  E  qual  a  força  de  um

pensamento dito crítico se ele nasce em relações de ensino, onde quem é ensinado

reproduz para tirar boa nota, ou realiza um projeto de pesquisa por que com ele

garante poder ser orientado por certo professor, para iniciar sua carreira acadêmica?

44 Uma crítica que não poupou nenhuma corrente do pensamento dentro da academia foi feita por
Maurício Tragtenberg (s.a.), que escreve em seu artigo "A Delinquência Acadêmica": "A universidade
dominante reproduz-se mesmo através dos “cursos críticos”,  em que o juízo professoral  aparece
hegemônico ante os dominados: os estudantes. Isso se realiza através de um processo que chamarei
de “contaminação”. O curso catedrático e dogmático transforma- se num curso magisterial e crítico; a
crítica  ideológica  é  feita  nos  chamados  “cursos  críticos”,  que  desempenham a  função  de  um
tranqüilizante [sic] no meio universitário. Essa apropriação da crítica pelo mandarinato universitário,
mantido o sistema de exames, a conformidade ao programa e o controle da docilidade do estudante
como alvos básicos, constitui-se numa farsa, numa fábrica de boa consciência e delinqüência [sic]
acadêmica, daqueles que trocam o poder da razão pela razão do poder. Por isso é necessário realizar
a  crítica  da crítica-crítica,  destruir  a  apropriação  da  crítica  pelo  mandarinato  acadêmico.  Watson
demonstrou como, nas ciências humanas, as pesquisas em química molecular estão impregnadas de
ideologia. Não se trata de discutir a apropriação burguesa do saber ou não-burguesa do saber, mas
sim a destruição  do  “saber  institucionalizado”, do “saber  burocratizado”  como único  “legítimo”.  A
apropriação universitária (atual) do conhecimento é a concepção capitalista de saber, onde ele se
constitui em capital e toma a forma nos hábitos universitários. "
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O risco de converter-mo-nos em inúteis é também herdado do marxismo clássico. A 
crítica que Engels fez a Buchner, Vogt e Moleschott não se baseava (de acordo com
Lenin 1967, p. 227) no fato de que estivessem em desacordo com Marx, mas no fato
de que eles foram "materialistas vulgares": não desenvolveram uma teoria maior que a
de seus mestres (SANTOS 1978, p. 10).

Neill Smith, apesar de sua retrospectiva autocrítica da Geografia Crítica no E.U.A. vê

a possibilidade de (re-)conectar Geografias Críticas e movimentos sociais. A época

em  que  escreve  seu  artigo  está  marcada  pelo  surgimento  do  movimento

alterglobalista no qual Smith abriga alguma esperança:

Com a difusão e o aprofundamento do movimento anti-globalização, assim também vai
se difundir e aprofundar a pesquisa geográfica que este movimento alimenta e do qual
se alimenta, forjando novas conexões entre pesquisa geográfica e ativismo45. (SMITH
2001, p. 17). 

A Geografia brasileira aparenta diferenciar-se da Geografia Crítica ou Radical nos

E.U.A. não somente pelas diferenças das lutas sociais entre os dois países com as

quais se relacionam, como também pela forma de se relacionar com elas. Próximo

às bases ainda nos anos de resistência à ditadura, geógrafos brasileiros mantiveram

um diálogo e relações próximas e de apoio a movimentos sociais, discutivelmente de

forma  mais  destacada  no  campo  ao  mesmo tempo  que  a  autocrítica  diante  do

distanciamento de atuação e reflexão acadêmica e dos movimentos sociais mantem-

se atual também no Brasil.

Uma entidade importante para uma relação com os movimentos sociais no Brasil

tem  sido  a  Associação  de  Geógrafos  Brasileiros  (AGB)46,  cujas  secções  locais

buscam apoiar a atuação de movimentos sociais. Destacam-se também, em meio à

dinâmica da mercantilização e da pressão cada vez maior produtivista da ciência, os

Encontros Nacionais de Geógrafos Brasileiros (ENG), dos quais participam desde

graduandos a professores sem critérios de seleção para os trabalhos, ou seja, sem

mecanismos de exclusão. Raúl Zibechi, depois de sua participação no ENG 2012

escreveu:

En ciertas ocasiones las universidades, y los universitarios, se apartan del lugar que

45  Tradução livre. No original: ”As the anti-globalisation movement spreads and deepens, so too will
the geographical research that this movement feeds and feeds on, forging a new connection between
geographical research and activism.” Na sua maioria o termo “anti-” veio a ser sustituido pelo termo
“alter-”globalização, apontando para o fato de serem movimento não contra qualquer mais a favor de
outra “globalização”.
46 <http://www.agb.org.br/> (Acesado em 26/11/2015)
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eligieron  para  deslizarse  hacia  la  gente  común  organizada  en  movimientos,  se
comprometen con ellos y devuelven a la sociedad parte de lo que ella invirtió en su
formación.  Cuando  esto  sucede  los  resultados  suelen  ser  interesantes,  ya  que
multiplican el esfuerzo por el cambio social, que nunca sucede dentro de los campus
sino allí donde transcurre la vida real47.

Para  quienes  no  somos  universitarios y  tenemos  cierta desconfianza  hacia
producciones académicas descomprometidas, el Encuentro Nacional de Geógrafos se
reveló  como un espacio  democrático  y altamente  politizado,  donde las  decisiones
finales se toman en asambleas. Un movimiento que rechaza el hondo individualismo
dominante  alimentado  por  un  sentido  común que  considera  la  universidad  como
escalera social en vez de servicio comunitario.

Há a nível da AGB uma tensão entre campos ideológicos distintos, o que pode ser

lido como um sinal da relação com os movimentos sociais, onde essa tensão está

dada e em épocas mais recentes vivenciamos uma reafirmação ou fortalecimento

do  víeis  governista  dos  grandes  movimentos  sociais.  No  recente  Congresso

Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) tanto o ex-presidente Lula

(abertura) como a presidenta Dilma foram convidados a discursar o que traz à luz

grandes contradições em questão, já que o governo PT coloca em prática políticas

no  setor  agrário  que  são  plenamente  antagônicas  à  maioria  das  resoluções  do

próprio  congresso  do  MPA48.  Uma  situação  em  que  a  relação  Geografia  -

movimentos  sociais  pode  passar  por  momentos  de  tensão  e  de  revisão  de

posicionamentos, cada campo mesmo que articulado, mantendo ou reafirmando sua

autonomia em relação às questões estratégicas, de reflexão crítica da conjuntura

atual, posicionamento diante das contradições colocadas, etc.

A Geografia Crítica brasileira construiu uma relação direta com a sala de aula. A

dimensão  didática-pedagógica  ganhou  muita  importância  e  o  ensino  escolar  de

Geografia tem uma dimensão claramente crítica como fruto dessa construção, não

meramente tratando de problemas do sistema tal como ele é, mas colocando em

questão o próprio sistema que os produz. Se comparado, por exemplo, com o ensino

de Geografia pelo que passei na Alemanha, em treze anos em sala de aula não

usávamos nem a palavra “capitalismo”, este sendo tratado como um sistema dado,

fixo. Discutíamos “oferta e demanda”, falhas do mercado, políticas reformistas para

diminuir  desigualdades,  etc.  como  as  únicas  opções  de  interferir  na  realidade

47 Em “El movimiento de los geógrafos braslieños”, Revista Online La Jornada, 27 de julho de 2012.
<http://www.jornada.unam.mx/2012/07/27/index.php?section=opinion&article=022a1pol>  (Acessado
em 26/11/2015)
48 <http://congressompa.org/noticias/> (Acessado em 26/11/2015)
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contemporânea49.

Mais  diretamente  tratando  da  relação  Geografia  –  movimento  sociais  no  Brasil,

Renato Emerson Nascimento dos Santos (2011, pp. 27-29), em “Movimentos sociais

e  Geografia:  sobre  a(s)  espacialidades(s)  da  ação  social”  distingue  entre  três

tendências  no  que  se  refere  à  análise  de  movimentos  sociais.  Enquanto  que  a

“Geografia da organização dos movimentos sociais” estudaria suas formas e sua

“configuração  espacial”,  a  “Geografia  das  lutas  sociais”  menos  focaria  na

“personificação dos movimentos sociais” (organizados, acrescentaríamos) para focar

mais na “'materialização' das lutas e dos conflitos sociais no espaço”. Já a terceira

tendência seria caracterizada por se propor a fazer “Geo-grafias dos movimentos

sociais” e com isso debater a relação Geografia e movimentos sociais, isto em dois

percursos analíticos distintos.  Um (“3i”)  num sentido mais clássico de leitura dos

movimentos a partir da Geografia contemporânea, o outro (“3ii”) propondo o:

(…)  movimento  social  mesmo  enquanto  categoria  de  pensamento  na  Geografia,
momento em que o movimento social deixa de ser objeto e passa a ser, ele mesmo,
um  instrumento  analítico  para  o  desvendamento  de  novas  espacialidades  e
territorialidades, como portador de novas ordens espaciais latentes que, através de
sua ação (…), se tornam patentes na espacialização da sociedade (ibid., p. 28).

É neste sentido que Carlos Walter Porto-Gonçalves (2003, p. 267), de acordo com a

proposta  de  Santos  um dos  representantes  destas  Geo-grafias dos  movimentos

sociais, em diálogo com Milton Santos, defende que:

Os movimentos sociais adquirem, no contexto teórico que abraçamos, um lugar de
altíssima  relevância  por  trazerem  à  luz,  com  sua  própria  existência,  não  só  as
contradições inscritas no espaço-tempo,  como os possíveis  inscritos nessa própria
realidade.

(…) todo movimento social é portador, em algum grau, de uma nova ordem que, como
tal, pressupõe novas posições, novas relações, sempre socialmente instituídas, entre
lugares. 

(…) Afinal,  movimento é, literalmente, mudança de lugar e, assim, todo movimento

49 No primeiro ano do ensino médio tínhamos na minha escola uma atividade na aula de Geografia
(na qual era dado o conteúdo também de Economia) em parceira com o banco “Sparkasse” e o jornal
econômico “Handelsblatt”.  Nisso participamos de um “jogo” que simulava a nossa atuação como
investidores-especuladores na bolsa da Alemanha. Recebíamos um capital fictício para investir em
qualquer ação que seja e depois de duas semanas, recebendo diariamente grátis o “Handelsblatt”
para acompanhar se as nossas ações estariam aumentando seu valor. No final das duas semanas
quem mais  teria  ganho em relação  ao  capital  inicial  era  o  vencedor,  ou  seja  era  perfeitamente
possível ganhar o jogo tendo investido em ações de uma empresa de produção de armamento de
guerra e depois receber os parabéns por ser o melhor acionista.
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social  é,  de  alguma  forma,  em  maior  ou  menor  grau,  portador  de  uma  outra
configuração social possível.

Em  diálogo  com  Santos  e  sua  distinção  entre  tendências,  é  claramente  nesta

terceira tendência (“3ii”) que se localiza este trabalho, propondo um Geografia em

movimento pensada a  partir  de  realidade e  demandas dos próprios  movimentos

sociais que buscam nos saberes geográficos uma forma de fortalecer suas lutas e

que possam contribuir com a (auto-)análise das mesmas. Nisso, está em questão a

própria  separação,  ela  mesma  uma  construção  que  talvez  naturalizamos muitas

vezes, mas que nem por isso seja dada, entre a Geografia como campo da práxis

científica por um lado e os movimentos sociais como campo da práxis social por

outro.

Mais do que de uma Geografia da ordem, o que necessitamos é de uma Geografia do
movimento. Mais do que de uma Geografia da circulação, de uma Geografia de fluxos
e fixos, o que necessitamos é de uma Geografia dos movimentos sociais (PORTO-
GONÇALVES s.a.,  p. 13, grifes meus).

Em 2013, em Porto Alegre tive a oportunidade de participar do colóquio “Territórios

Autônomos”  50,  organizado  pela  Rede  Reclus-Kropotkin  de  Estudos  Libertários

(ReKro) e pela Associação dos Geógrafos Brasileiros Seção Porto Alegre (AGB-PA).

O texto desencadeador de um dos grupos de discussão deste encontro colocou em

debate  a  seguinte  pergunta:  “Os  geógrafos  e  os  movimentos  sociais:  como

colaborarem51?”  De imediato surge,  como parte de uma possível  resposta,  outra

pergunta: por que e como, em termos tão gerais, separar entre Geografia, por um

lado, e movimento social, pelo outro? Há por que ou como separar os dois campos,

os seus referentes sujeitos e seus esforços (de agir, de refletir, de estudar e de

transformar)?

Em anos recentes temos visto, mais talvez do que em anos anteriores, estudantes e

pesquisadores  vindos  diretamente  de  movimentos  sociais  para  estudar  nas

universidades e, numa estrada de via dupla, estudantes e pesquisadores vindos das

universidades,  aproximando-se  para  apoiar  e  em  alguns  casos,  juntar-se  a

movimentos sociais. Nesse contexto, uma pergunta que surge e amplia a reflexão

das  possíveis  relações  entre  geógrafos  e  movimentos  sociais:  Como  militar

50 <http://territorioautonomo.wordpress.com> (Acessado em 10/11/2015)
51 Pergunta retirada da primeira circular do encontro de 2013, disponível em: 
<https://territorioautonomo.files.wordpress.com/2012/07/ii-colc3b3quio-territc3b3rio-autc3b4nomo-
primeira-circular.pdf> (Acessado em 10/11/2015)
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enquanto geógrafo no movimento social  e como pesquisar enquanto militante do

movimento social na universidade? Como articular prática e teoria, luta popular e

Ciência  Social,  epistemologias,  metodologias  e  conceitos  que  Geografia  e

movimento social entrem numa relação de fortalecimento mútuo? 

Ao concordarmos em enxergar na Geografia Radical uma possível ferramenta da

luta popular, com toda a riqueza de sua perspectiva sócio-espacial que pode gerar

saberes que ampliam a compreensão das lutas, não haveria maneiras de construir

um campo de pesquisa e ação, uma epistemologia nossa, libertária, na qual não

haveria por que distinguir intelectual e militante enquanto sujeitos que se diferenciam

de forma inter-sujeito e sim trataríamos da prática intelectual e da prática militante

como  duas  dimensões  que  entram  em  relação  de  forma  intra-sujeito?  No  qual

militância nos movimentos sociais e pesquisa nas ciências são vistas como campos

de atuação que cada um de nós pode levar ao encontro em sua própria atuação,

conforme necessário e possível? Um projeto no qual ideologia, teoria e prática têm

seus devidos lugares, nunca separados, mas também sem confundí-los no seu uso

e no qual  nós, sujeitos que militamos e pesquisamos, em movimento, ocupamos

lugares numa relação contínua entre teoria e prática?

São questões que levam à proposta de pensar o nosso fazer geográfico enquanto

“Geografias  em  movimento”.  Esse  termo  não  é  novo  no  campo  da  Geografia

brasileira52,  ao  mesmo  tempo  que  proponho  utilisá-lo  aqui  num  contexto  bem

específico  por  sintetizar  bem,  em  duplo  sentido,  o  que  caracteriza  a  Geografia

discutida neste primeiro capítulo: uma Geografia que nasce nos seios e se insere em

práticas de movimentos sociais ao mesmo tempo em que em realidades vividas em

e construídas  por “sociedades em movimento”, uma proposta elaborada por Raúl

Zibechi  que  em “Autonomia  y  emancipaciones.  América  Latina  em movimiento.”

(2007,  p.  5)  discute  a  relação  de  “movimientos  sociales  y  sociedades  em

movimiento”  (ibid.,  p.  196),  uma relação chave para as reflexões neste trabalho.

Uma Geografia que, pela sua proximidade e relação retroalimentar com práticas de

resistência, encontra-se em permanente movimento, justo como as próprias práticas

dos movimentos com as quais se conecta: “Geografia(s) em movimento(s)”.

52 Entre  outros  este  termo já  é  utilizado  para dar  nome a  uma linha  editorial  de  trabalhos  em
Geografia  da  UNESP  publicada  pela  Expressão  Popular  que também  publicou  o   livro  “Uma
Geografia em movimento” de Eliseu Sposito e João Neto (2010).
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Raúl Zibechi (2008), ao discutir a “emancipação como criação de vínculos” discute o

que significa dizer que:

a  educação  é  uma  educação  em  movimento. Isto  desafia  habitualmente  nossas
concepções mais elementares. De que forma é possível educar em movimento? Uma
coisa  é  educar  para o  movimento  ou  no movimento,  outra  é  que  seja  feita  em
movimento. O determinante aqui [são] (…) o clima e as relações humanas vinculadas
a práticas sociais (ibid., p. 118, grifes meus).

Geografia  em  movimento,  dialogando  com  esta  percepção  do  termo  “em

movimento”, é uma ferramenta de luta do e para o movimento social. Militantes de

movimentos sociais, num âmbito de educação popular podem ser pesquisadores, e

pesquisadores podem ser militantes. Isso não é novo, mas o que me parece ser o

desafio é ver o potencial nesta relação (e não tratá-la como é o caso muitas vezes,

como obstáculo  ou limitação –  por  um lado o  estudioso  tem lá  suas razões ou

desculpas por que não participa ativamente no movimento social, e do militante do

movimento social exige-se que este se distancie de sua prática para poder pesquisar

sobre ela ou a realidade na qual se insere), e construir um caminho próprio de uma

relação de movimento social e Geografia, que articula a segunda com o primeiro

numa perspectiva de luta popular emancipatória, na qual lutamos para transformar,

investigamos para compreender e refletimos para potencializar a luta popular.

Michel  Foucault  propõe  o  uso  da  ciência  como  uma  “caixa  de  ferramentas”  e

convoca a utilizar suas ideias, se possível, como “chave de fenda” para criar “curto-

circuitos” nos sistemas de poder, e se isso incluiria os sistemas de poder que ele

mesmo estaria inserido, “melhor ainda”53.  Valter do Carmos Cruz (2013, p. 4454)

dialoga com Gilles Deleuze e Felix Guattari e argumenta:

O que precisamos é construir uma forma alternativa de uso dos conceitos, trabalhar as
teorias e os conceitos como um dispositivo, uma "caixa de ferramenta" que funcionam
como alavancas que nos permitem pensar o mundo e suas problemáticas.
 

O  possível  papel  da  ciência  como  uma  das  diversas  ferramentas  disponíveis,

somente pode dar-se, sob perspectiva libertária a base de uma relação horizontal

entre  saberes,  em  diálogo,  para  assim  ajudar  a  compreender  a  realidade  que

buscamos transformar, como sujeito, movimento social, classe periférica em luta. No

texto desencadeador do grupo de discussão 2 do colóquio Territórios Autônomos

53 Michel Foucault em “Dits et écrits II”, citado aqui de:
 <http://foucaultundco.blogspot.com.br/2008/08/werkzeugkisten.html> (Acessado em 26/11/2015)

67



2013 as opções consideradas possíveis de relação entre Geografia e movimento

social são: 

…  pesquisa socialmente comprometida, participante ou não, que envolva diálogo e
colaboração com organizações de  movimentos,  podendo chegar, no limite,  a  uma
'pesquisa-ação',  na  qual  as  finalidades  do  trabalho  são  discutidas  e  definidas
conjuntamente com os ativistas54. 

Geografias em movimento partem da tentativa de ir além do limite aqui proposto e

que seria marcado pela “pesquisa-ação”. Geografias feitas junto aos, nos  e  pelos

movimentos entendo como proposta de acrescentar uma forma a mais de relacionar

pesquisa/teorização e prática/autorreflexão (saberes-com e saberes-fazeres), tanto a

nível  de relações intra- como inter-sujeito  ao mesmo tempo como tarefa coletiva

(trans-sujeito), na qual não há uma forma ideal, um padrão que todas e todos devem

seguir, mas onde os sujeitos abrem-se para o desafio de militar-refletir-pesquisar-

teorizar. Isto não nos libera da necessidade de ter que definir com clareza em que

momento/etapa/processo/lugar nos ciclos de prática-teoria  nos encontramos, mas

em termos epistemológicos a postura pode e deve ir para além de “ou um, ou o

outro” - “ou pesquisador, ou militante”: em Geografias em movimento militantes de

movimentos  sociais  podem/devem  também  ser  pesquisadores,  e  pesquisadores

podem/devem ser militantes. Podemos pensar num tipo de continuum, onde há uma

diversidade de relações possíveis entre reflexão teórica e ação, e uma possibilidade

neste  campo  contínuo  é  uma  investigação  que  nasce  da  atuação  em  meio  ao

movimento social  e com esta atuação busca contribuir  refletindo e teorizando as

questões que dela surgem ou que são consideradas como relevantes pelo grupo ou

movimento. Este processo pode envolver estruturas acadêmicas e mais estritamente

científicas ou não.  Trata-se de uma questão coletiva, do próprio movimento social

em seu sentido amplo buscando unir questões de teoria e prática, saber científico e

educação popular. Sob esta perspectiva, algumas perguntas que surgem são: Qual

ciência  queremos  e  precisamos  que  possa  fortalecer  as  lutas  das  classes

periféricas?  Qual  epistemologia,  quais  ferramentas  metodológicas,  conceituais  e

teóricas temos e/ou devemos desenvolver para fortalecer a ciência em sua função

de servir a essas classes e as suas lutas? Quais acúmulos têm e quais caminhos

futuros  possíveis  para  construir  Geografias  (e,  em  geral,  outras  ciências)  em

movimento?

54 Para a fonte vide a nota-de-rodapé n°35.
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Para melhor abordar estas questões parece necessário e útil  discutir  o papel da

relação entre movimento social, Geografia e ideologia. Para isso primeiramente é

necessário esclarecer em que sentido entendo aqui, ideologia. Milton Santos (2002,

p. 30), ao discutir “a ideologia da Geografia” refere-se à “ideologia engendrada pelo

capitalismo” que fez da Geografia uma ferramenta necessária para ajudar “criar as

condições para a expansão do comércio.” Em outro lugar, ao refletir a atualidade do

mundo globalizado, Santos (2009b, p. 9) afirma:

A globalização conseguiu materializar a metafísica, mediante o papel desempenhado
pela ciência e pela técnica na produção das coisas. Há uma materialização física e
uma realização primitiva, embora sofisticada, da ideologia. Tudo é ideológico. Estamos
dentro de um mar de ideologias. Tudo é produzido a partir de uma ideologia, mas as
coisas não aparecem como tal. Somos cercados por coisas que são ideologia, mas
que nos dizem ser a realidade. Isso nos constrange, por que forma um sistema muito
forte; e qualquer discussão que indique ser aquilo ideológico é desqualificada.

A ideologia  aparece  aqui  como  algo  intrínseco  ao  processo  de  dominação  do

sistema único  globalizado,  e,  mais  adiante  na  mesma entrevista  que  cedeu  em

fevereiro do ano de 2000, Santos critica que a “indiscutabilidade” da ciência seria um

“processo  ideológico  atual”  (ibid.).  Seria  a  “ideologia”  em  si  então  algo  a  ser

desmantelado  e  rejeitado?  Voltando  ao  início  da  entrevista,  Santos  (ibid.,  p.  9)

afirma:

… que esse é o drama da globalização. É preciso desmontar essa ideologia.

E, ainda em outro lugar, discute a relação entre ideologia e Geografia (2002b, p. 97):

O espaço dos geógrafos terminou por ser também tão fragmentado quanto o espaço
reificado e a Geografia tornou-se ideológica, hostil ao real.

A oposição que Milton Santos faz aqui entre Geografia “ideológica” que seria “hostil

ao real” remete a um entendimento de “ideologia” no sentido de “falsa consciência”.

Antonio Carlos Robert de Moraes nos ajuda a compreender possíveis significados

referente  ao  uso  de  “ideologia”.  Segundo  Moraes  (1988,  p.  39-40),  existem,  no

campo marxista, usos bastante distintos do conceito de ideologia:

Uma [modalidade] vai entendê-la como 'produção da ilusão', outra a concebe como
'visão do mundo'. Referente à primeira, a operação do conhecimento crítico seria de
desmistificação. Esta exercita-se apoiada numa 'verdade superior', numa racionalidade
mais abrangente que destrói a substância das ideologias. Aqui, a "crítica da ideologia
aparece  como  exercício  da  inteligência (como  tarefa  exclusiva  do  intelectual),
desabando sobre os 'dominados' enquanto 'esclarecimento', reeducação.

69



Milton Santos aparentemente a entende como “produção da ilusão”, enquanto outros

autores, como muitos do campo libertário entendem a ideologia muito mais do que

corresponderia ao que Moraes chama de “visão do mundo”, ou também de "discurso

com nítida orientação política" (ibid., p. 38).  Neste caso, a opção por uma ou outra

modalidade  de  entendimento  do  que  seria  “ideologia”  não  impede  por  isso,  o

diálogo, podendo a ideologia “em si”, como ilusão produzida tal como entendida por

Milton  Santos,  ser  vista  como  “visão  do  mundo”,  isto  é,  ideologia,  das  classes

dominantes, uma ideologia dominante que busca sobrepor-se a outras ideologias,

pormenorizadas  e  perifericizadas.  Seguimos  um  pouco  mais  neste  rumo,  de

compreensão da ideologia como “visão do mundo” ao dialogar com trabalhos de

reflexão teórica de organizações políticas do meio libertário.

Todo atuar humano, em todas as vastas expressões de sua multiplicidade, pressupõe
uma fundamentação  ideológica  que  o  sustenta  como pensamento  e  ação.  A esta
condição inexorável do fazer do homem, não escapa a formulação de qualquer linha
política, nem o processamento da prática política concreta. Portanto é preciso definir a
ideologia, que por trás de cada ato humano situa-se e faz compreensível esta ação
(FEDERAÇÃO ANARQUISTA URUGUAIA 2009, p. 3).

A Federação Anarquista do Rio de Janeiro (2008, p. 17), refletindo seus primeiros

cinco  anos  de  atuação  enquanto  organização  política  em  “Anarquismo  social  e

organização” entende ideologia como:

...conjunto  de  ideias,  motivações,  aspirações,  valores,  estrutura  ou  sistema  de
conceitos que possuem uma conexão direta com a ação - o que chamamos de prática
política. A ideologia exige a formulação de objetivos finalistas (de longo prazo, das
perspectivas de futuro), a interpretação da realidade em que se vive e um prognóstico,
mais ou menos aproximado, sobre a transformação desta realidade. A partir  desta
análise, a ideologia não é um conjunto de ideias e valores abstratos, dissociados da
prática, com um caráter puramente reflexivo, mas, sim um sistema de conceitos que
existe, na medida em que é concebido junto à prática e está voltado a ela.

Ainda segundo a Federação Anarquista Uruguaia (FAU) (2009, p. 3), a ideologia por

um lado é uma estrutura conceitual e como tal ela indica "um objetivo para a prática

política, propõe um modelo social a ser alcançado." Por outro lado a FAU considera

que a ideologia proporciona: 

...elementos  conceituais  que  permitam  pensar  a  realidade.  Uma  ideologia  é  um
sistema de representações, de imagens de ideias e de conceitos. E por que não dizer,
que também integram este sistema os mitos (...) não é possível pensar nem agir sem
ideologia, não há conduta humana ideológica; a ideologia é pensamento e ação (ibid.).

Aqui ideologia é entendida como um campo que forma-se em constante diálogo com
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prática e teoria e que, numa perspectiva emancipatória, a ideologia apoia-se em

tanto quanto alimenta prática e teoria libertadoras:

A ideologia deve servir à classe e não o inverso. São os trabalhadores que, na última
instância, vão mudar as coisas (SAMIS 2010, p. 38).

Sem um diálogo constante com a realidade vivida qualquer ideologia torna-se ou

uma fórmula vazia, no melhor caso com pouco impacto sobre a realidade e no pior

caso influenciando de forma desfavorável as classes dominadas, no caso extremo

contribuindo com relações de dominação. Alexandre Samis (2014, p. 14) refletindo a

onda de protestos histórica no Brasil em 2013 reforça a importância da ideologia ser

articulada com o meio social: 

Ainda que relativamente definida em seus contornos, [a ideologia] sozinha, sem sua
correspondente ou equivalente social,  aparece em toda a sua exuberância política,
mas com fôlego suficiente para apenas algumas passeatas. Mostra-se intensa, mas
não densa, uma vez que levou para as ruas a sua cúmplice maior, a questão social.
Ainda que tenha razões, faltam-lhe argumentos; ainda que tenha motivos, faltam-lhe
necessidades materiais. Sem a sua fração social, pactuada, acumpliciada, a ideologia
corre o risco de parecer exótica, de ser vista como coisa exclusiva de um grupo, de
tornar-se indiferente até mesmo aos oprimidos. Espírito sem corpo, pode vagar por
tendências, preferências, sem paradeiro, identidade social ou território.

Uma ideologia vazia de conteúdo para com a causa dos oprimidos, no sentido como

discutido aqui  por  Samis,  é  uma ideologia  que se fecha diante do diálogo e  da

relação aberta com ação e teoria. Diferente disso, uma ideologia aberta, ancorada

na experiência do real e sua reflexão teórica, numa relação aberta e em movimento,

relaciona-se com a ação. Novamente dialogando com Milton Santos:

 A ação é o próprio do homem. Só o homem tem ação, por que ele tem objetivo, tem
finalidade (2002a, p. 82). 

[Trata-se  de]  um  processo,  mas  um  processo  dotado  de  propósito, segundo
Morgenstern (…), e no qual um agente, mudando alguma coisa, muda a si mesmo.
(...)
A ação é subordinada às normas, escritas ou não, formais ou informais e a realização
do  propósito  reclama  sempre  um  gasto  de  energia.  A noção  de  atuação  liga-se
diretamente à ideia de práxis e as práticas são atos regularizados, rotinas ou quase
rotinas que participam da produção de uma ordem (ibid., pp. 78-79).

Com Ana Clara Torres Ribeiro (2014, p. 43), sem poder aprofundar o diálogo com as

suas ricas reflexões, podemos acrescentar que há diversas formas de ação social

como conceito amplo, tal como também trabalhado por Milton Santos, das quais a

ação política é aquela que traz uma perspectiva de transformação:

...a  ação  política  está  para  além  da  reprodução  [entendida  como  repetição  dos
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princípios de organização da sociedade], ela é projetada para além da reprodução, ou
seja para além da coisa como ela está agora, das relações sociais como elas estão
desenhadas neste momento.

A distinção trazida  por  Ribeiro  entre  ação social  em termos mais  gerais  e  ação

política em termos mais específicos talvez ajude a relativizar a primeira afirmação

que citamos da FAU, onde esta alega que há uma ideologia “por trás de cada ato

humano”.  Poderíamos  diferenciar  entre  uma  relação  direta  ou  indireta  com  a

ideologia, onde uma ação social em geral pode ter uma influência menos direta, e a

ação política uma relação mais direta (explícita, consciente?) com a ideologia, sendo

a segunda uma ação dotada de sentido de forma explícita no sentido político. Esta

diferença vai acompanhar a discussão da relação entre movimento social (formas

específicas  de  militância)  e  sociedades  em  movimento  (formas  específicas  e

territorializadas de convivência) no decorrer teste trabalho. Referente a esta relação

podemos dizer  que  tanto  a  ação social  em termos  gerais  como a  ação  política

podem ser e são formas de ação transformadora. A ação e sua relação com teoria e

ideologia é refletida por Samis et al. (2014, pp. 12, grifo no original):

A  ação  precisa  ser  pensada  segundo  dois  aspectos  centrais.  Primeiro,  como
decorrente  da  correlação  de  forças  históricas  que,  transcendentes  ao  indivíduo,
compõem o cenário no qual se delineiam as possibilidades imediatas de seu agir, uma
vez  que  é  neste  horizonte  que  são  ou  não  dotados  de  sentido.  Segundo,  como
decorrente da vontade de agir, enquanto iniciativa pessoal.  Neste caso, a iniciativa
pessoal  está inversamente posicionada no contraste com a elaboração teórica,  ou
seja,  a  primazia,  o  elemento  estruturante  e  não periférico  nesta  composição  é  a
vontade de  ação,  sem a qual,  restaria  a  paralisia.  A combinação  entre  um corpo
teórico  e  a  necessidade  da  ação  transformadora,  nascida  da  consciência
revolucionária, é o que se pode chamar de “ideologia”. Desse modo, a ideologia se
compõe como práxis.

O diálogo com reflexões acerca do possível significado de “ideologia” nós levou à

“ação” e sua relação com a teoria para voltar à relação das duas com a ideologia.

Expressa-se bem, neste fio condutor do diálogo construído, a relação circular entre

prática, teoria e ideologia sugerindo uma ligação forte e interdependente entre eles. 

… uma prática política eficaz exige, portanto, o conhecimento da realidade (teoria), a
postulação harmônica com ela de valores objetivos de transformação (ideologia) e
meios  políticos  concretos  para  conquistá-la  (prática  política)  (FEDERACIÓN
ANARQUISTA URUGUAIA, sem ano).

Neste sentido, o desdobramento desta própria investigação militante a questão da

relação de atuação a nível social, científico e político levou a um entendimento de

uma  relação  entre  “movimento  social”,  “Geografia  em  movimento”  e  “campo
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libertário” que se sustenta em relações “pratíca”, “teoria” e “ideologia”, articulando

assim três dimensões de práxis de resistências: a “dimensão social”, a “dimensão

política” e a “dimensão epistêmica” que se apresentam como interrelacionados de

forma retro-alimentar. Com a ajuda da figura 5 na pagǵ ina 74 gostaria aprofundar esta

reflexão.

Se teoria e ideologia55 influenciam a prática, são prática e teoria que estarão em

permanente relação com uma ideologia em movimento, tal como nossa relação com

prática e ideologia por sua vez influencia diretamente o nosso teorizar. É da prática

que emana a necessidade como a possibilidade de teorizar o real e são elementos

ideológicos que de forma explícita ou também implícita influenciarão como agimos e

como que procuremos, a partir deste agir, compreender o real e também o que e

como faremos a partir do que compreendemos.

Na figura cada nível, onde há uma dinâmica e inter-relação circular entre os polos

corresponde na figura a um “disco” que roda em relação nunca independente, mas

mantendo  seu  próprio  movimento  e  sua  própria  direção  aos  outros  níveis.  Isso

sugere que os polos de um nível tanto estão em relação entre si como em relação

indireta com os polos dos outros níveis ao mesmo tempo em que podem entrar em

uma articulação direta, já que a rotação dinâmica entre eles faz com que todas as

combinações, em algum momento e lugar, são possíveis. Tomando um exemplo, a

Geografia  em  movimento  teoriza  ao  mesmo  tempo  em  que  cria  suas  próprias

práticas e também tem suas ideologias. Ela está diretamente relacionada com o

movimento social e com o campo libertário e ocupa predominantemente, mas não

só,  um lugar  na dimensão epistêmica,  em alguns momentos,  o  fazer  geográfico

podendo ganhar dimensões predominantemente sociais e políticas. Mesmo que haja

essa inter-relação aberta, ela não é aleatória e existem forças de coesão maiores e

menores entre os diferentes polos, que implicam para onde e quando o sistema

entra em maior rotação e quando também diminui seu movimento e relações mais

estáveis e duradouras estabelecem-se. Neste sentido, entendo que o “momento de

maior”  coesão  estaria  representado  na  própria  figura  5.  Os  polos  diretamente

relacionados “de dentro para fora” desta relação circular configuram o horizonte de 

55 Dialogo aqui com um texto da Coordenação Anarquista Brasileira (2014) que discute "teoria e
ideologia" afirmando que "teoria e ideologia constituem as bases da prática política anarquista."
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Figura 5: Movimento social, Geografia e ideologia em movimento

As três dimensões dialogam com um texto de Boaventura de Souza Santos (2010, p. 226) 
no qual distingue o “epistemological field” (campo epistemológico) do “social and political 
field” (campo social e político). 
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cada dimensão, no sentido que são estes elementos de maior coesão que devemos

buscar  articular  em  primeiro  lugar.  Caso  contrário,  entramos  em  contradições,

fazemos mal-uso ou abuso de algum dos campos de práxis representadas em cada

dimensão.

Adam Moore (2008, p. 207), ao discutir o papel das escalas na Geografia, traz uma

perspectiva interessante sobre o uso de categorias. Muitas vezes geógrafos não

estariam distinguindo entre os níveis  de “categorias de análise” e “categorias da

prática”,  o  que  levaria  a  algumas aplicações  de  categorias  de  análise  como  se

fossem da prática e vice versa,  categorias da prática,  ao serem consideradas e

usadas, acriticamente, são usadas como categoria analítica como se existissem de

fato do real e não, ao mínimo também, como construção do social. Moore traz uma

proposta de Rogers Brubaker & Frederick Cooper que por sua vez dialogam com

Pierre  Bourdieu  ao  caracterizar  a  categoria  da  prática  como  uma  categoria  da

experiência do cotidiano, desenvolvida e aplicada por agentes sociais comuns, e a

categoria de análise como categoria distante da experiência e utilizada por cientistas

sociais.  Entende-se  que  essa  última  categoria  não  dialoga  com  a  proposta  de

relação direta entre prática, teoria e ideologia de uma investigação militante. Moore

problematiza a relação direta entre o horizonte analítico e prático de uma categoria:

Certamente, muitos termos na Ciência Social – 'escala, 'nação', 'identidade', 'lugar, e
'classe, para somente nomear alguns – operam como ambas, categorias da prática e
categorias  de  análise.  Ainda,  muita  vezes há  uma 'conexão  direta  recíproca e  de
influência mútua entre seus usos práticos e analíticos' (Brubaker e Cooper, 2000: 4).
Por  exemplo,  a  categoria  'nação'  é  usada  diariamente  por  atores  leigos  por  uma
variedade de razões: para fazer sentido do mundo, levar à frente projetos políticos
(tanto opressivos quanto emancipatórios), gerar coesão social, etc. Também é usado
por cientistas sociais para analisar nacionalismo.

Como tais ele tendem a ser reificados no pensamento social como entidade essenciais
e naturais, e estas compreensões reificadas muitas vezes são adotadas acriticamente
por cientistas sociais como categorias de análise. Portanto, ao aceitar a noção que
nações  atualmente  existem,  tomamos  uma  categoria  inerentes  à  prática  do
nacionalismo  –  as  concepções  realistas,  reificadas  de  nações  como  comunidades
reais – e colocam esta categoria no centro da teoria do nacionalismo' (Brubaker and
Cooper, 2000: 5 (…)). Esta manobra é problemática, por que nações 'não são coisas
no mundo, mas perspectivas sobre o mundo - não são realidades ontológicas e sim
epistemológicas!'  (Brubaker  et  al.,  2004:  45).  Consequentemente,  como  cientistas
sociais  deveríamos  buscar  explicar  os  processos  nos  quais  agrupamentos  por
nacionalidade cristalizam - por quem e através de quais práticas sustenta-se a ficção
social de grupos étnicos e nacionais, que dão base ao poder de apelos nacionalistas –
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e não reproduzi-los nas nossas próprias abordagens56.

Rogério  Haesbaert  (2014,  p.  40),  ao  discutir  uma  constelação  geográfica  de

conceitos, aponta para o fato que “a região” tanto pode ser vista como “evidência

empírica” (algo que existe e se torna evidente ao observarmos atentamente) como

instrumento de análise (algo que criamos a partir de fatores que definimos, e que

delimitamos através de critérios que nós estabelecemos). 

Dialogando com a discussão de Moore e Haesbaert “categoria/conceito da prática”,

“categoria/conceito de análise” e “categoria/conceito normativo” agregariam um nível

relevante a mais ao nosso esquema de movimento social, Geografia e ideologia em

movimento.  Fazendo  ciência  mesmo  que  em  muitos  momentos  destacando  a

categorias e conceitos de análise, construímos ou influenciamos a construção de

categorias da prática, como, em outros momentos em que somos menos analíticos

do que normativos, tiramos conclusões de nossas reflexões teóricas que conformam

por si só ou influenciam conceitos/categorias normativos.

 

Da mesma forma podemos entender que os saberes em movimento que discutimos

na segunda parte  deste  capítulo,  entrariam como mais  um nível  introduzindo os

polos “saberes-fazeres”, “saberes-com” e “convicções” que por sua vez são inter-

relacionados com os demais níveis e seus polos. Podemos imaginar outros níveis

que  entram em relação,  mas  paramos  aqui  com cinco  níveis,  já  que  conforme

aumentarmos a complexidade de uma abstração gráfica ela pode perder seu sentido

primordial de facilitar a compreensão de uma relação complexa. O que podemos ver

56 Tradução livre. No original: “Of course, many terms in social science – ‘scale’, ‘nation’, ‘identity’,
‘place’ and ‘class’, to name just a few – operate as both categories of practice and categories of
analysis. Moreover, there is often a ‘close reciprocal connection and mutual influence among their
practical and analytical uses’ (Brubaker and Cooper, 2000: 4). For example, the category ‘nation’ is
used daily by ‘lay’ actors for a variety of reasons: to make sense of the world, further political projects
(both oppressive and emancipatory), generate social cohesion, etc. It is also used by social scientists
to analyse nationalism.
As such they tend to be reified in social thought as essential and natural entities, and these reified
understandings are often uncritically adopted by social scientists as categories of analysis. Thus in
accepting  the  notion  that  nations  actually  exist  we,  ‘take  a  category  inherent  in  the  practice  of
nationalism – the realist, reifying conceptions of nations as real communities – and make this category
central to the theory of nationalism’ (Brubaker and Cooper, 2000: 5, italics in original). This manoeuver
is  problematic,  because nations ‘are not things in the world,  but perspectives on the world – not
ontological but epistemological realities’ (Brubaker et al., 2004: 45). Consequently, as social scientists
we should seek to explain the processes in which national ‘group-ness’ crystallizes – by whom and
through which practices the social fiction of ethnic and national groups that undergrid the power of
nationalist appeals take hold – not reproduce them in our own accounts.”
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na figura é que, conforme aumentarmos o número de níveis, aumenta o número de

relações possíveis entre todos os polos (3x3x3x...). Para facilitar a visualização dos

cinco  níveis  discutidos  até  aqui  podemos  reuni-los  em  uma  simples  planilha

(continuando a pensá-los na relação circular multirrelacional da figura 5):

...DIMENSÃO SOCIAL... ...DIMENSÃO EPISTÊMICA... ...DIMENSÃO POLÍTICA...

...movimento social... ...Geografia em movimento... ...campo libertário... 

...saberes-fazeres... ...saberes-com... ...convicções...

...conceitos da prática... ...conceitos de análise... ...conceitos normativos...

...prática... ...teoria... ...ideologia...

... ... ...

Tabela 1: Relação ampliada do momento de maior coesão entre os elementos que
fundamentam a relação movimento social, Geografia, ideologia

Sobre a relação das dimensões social e política, Alexandre Samis & Robson Alves

(2015, p. 92) em seu artigo “Organização política anarquista: críticas, autocríticas e

aprendizados”,  a partir  do ponto de vista da militância  anarquista,  apontam para

problemas caso confundíssemos o social e o político: 

O  bom  entendimento  da  relação  entre  o  social  e  o  político  é  de  fundamental
importância. A confusão entre essas duas esferas tem levado o movimento libertário a
inúmeros equívocos.

Os dois autores continuam apontando para a possibilidade da “supervalorização do

político  (…)  em  detrimento  do  social”, que  seria  tão  problemática  quanto  a

“supervalorização  da  teoria”  subordinando  a  realidade.  Neste  mesmo  sentido,

podemos dizer que com uma supervalorização da prática em detrimento da reflexão

teórica perderíamos  parte  da  capacidade  analítica  da  dimensão  epistêmica,  ao

mesmo tempo em que uma supervalorização da ideologia em detrimento da teoria

significaria “ideologizar” a teorização. Seria querer combater a dominação com as

ferramentas da dominação, isto é, confundir a relação ideologia e teoria para ofuscar

as  reais  motivações  atrás  de  uma  cortina  de  fumaça  de  “cientificidade” 57 falsa.

57 Henri Lefébvre (2012), em “Direito à cidade” comenta sobre o papel da cientificidade: “Poderosas
forças tendem a destruir a cidade. Um certo urbanismo, diante de nós, projecta no terreno a ideologia
de uma prática que visa a morte da cidade. Estas forças sociais e políticas assolam o 'urbano' em
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Podemos entender a crítica de Milton Santos, citada acima, que a Geografia “tornou-

se ideológica” de tal forma que as classes dominantes utilizam-se da ciência para

difundir sua ideologia e defender sua posição de dominação. A forma de resistir a

isso,  certamente  não  é  ideologizar  a  ciência  supostamente  ao  favor  da  nossa

ideologia.  Uma  Geografia  que  trabalharia,  em  primeiro  lugar,  com  categorias

normativas acabaria virando uma ciência ideologizada, algo problemático e que leva

ao questionamento de propostas como a de Simon Springer (2014) que defende,

como discutimos acima, que a Geografia em si, deveria ser “anarquista”. 

Pelo ponto de vista do social por sua vez estamos diante de inúmeras experiências,

onde a super-valorização ou do epistêmico-teórico ou do político diante do social

levam a uma relação desequilibrada entre as dimensões, experiências que trazem

uma gama de problemas para a própria dimensão social,  isto  é,  os movimentos

sociais e sua atuação, cujo protagonismo e autonomia, pelo lado de organizações

políticas  ou  de  pesquisadores  são  subvalorizados ou suprimidos.  Na relação da

favela, seus moradores e seus movimentos sociais,  tanto com a academia como

com organizações políticas, o que mais vemos é uma cooptação da dimensão social

em função de uma relação não mais interdependente e sim hierárquica entre as

dimensões.  Impossível  imaginar qualquer  avanço em  prol  da  auto-emancipação

onde o social  é submetido ao político ou ao epistêmico. Entendo que a ação ao

mesmo tempo em que se apoia na teoria e na ideologia, ela é a razão de ser das

mesmas.  A partir  daí,  a  importância  do  equilíbrio  da  relação  interdependente  e

articulada em uma relação dinâmica entre as dimensões. Ao mesmo tempo em que

um campo na relação não pode tomar o lugar do outro, cada um tem seu lugar num

projeto mais amplo de luta pela  auto-emancipação.  A relação entre a prática de

resistência  (do  movimento  social,  das  “sociedades  em  movimento”,  das  classes

periféricas),  a  ideologia  libertadora  e  uma  ciência  radical  que  reflete  para

compreender e compreende para fortalecer parecem apresentar uma combinação

potente em prol desta luta. 

Faço esta reflexão a partir  da dimensão epistêmica, afinal, estou escrevendo um

formação.  Poderá  este  germe,  muito  poderoso  à  sua  maneira,  nascer  nas  fissuras  que  ainda
subsistem entre estas massas: o Estado, a iniciativa privada, a cultura (que deixa morrer a cidade,
oferecendo a sua imagem e as suas obras ao consumo), a ciência, ou, sobretudo a cientificidade (que
se põe ao serviço da racionalidade existente e a legitima)?”
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trabalho  de  reflexão  científica  da  prática.  Mergulhado  na  sua  escrita,  neste

momento, o lugar que ocupo na relação das dimensões faz prevalecer a perspectiva

analítica/teórica e resta ver, como no futuro, em momentos menos profundamente

“teoricizados”, verei esta discussão, como me relaciono com ela enquanto militante

ou enquanto morador do local onde moro e atuo, o quanto discordarei, o quanto ela

perderá relevância,  etc.  Em  geral,  os  três  capítulos  principais  deste  trabalho

correspondem  a  um  diálogo  que  constantemente  permeia  e  é  permeado  pelas

dimensões “social, política e epistêmica.”

2.3 LUTA58 SOCIAL E CIÊNCIA: MILITÂNCIA E INVESTIGAÇÃO

Todo conhecimento é produzido em contextos particulares e importa muito por quem,
como, aonde e por que este conhecimento é formado59 (BROWNE et al. 2010, p. 587).

[Se] a ideologia do acadêmico é não ter nenhuma ideologia, faz fé de apolítico, isto é,
serve à política do poder (TRAGTENBERG 1990).

Dependendo da referência, do ponto de vista,  e da proposta  política,  formas de

pesquisa-ação têm suas origens em épocas e momentos diferentes. Nesta parte

busco o diálogo com uma seleção de experiências de investigação militante 60.  A

conricerca dos  operaistas na Itália (2.3.2), desenvolvida a partir dos anos 1960, é

fonte instigante de experiências sobre como métodos da Ciência Social tiveram seu

lugar  na  luta  concreta  do  movimento  dos  trabalhadores.  A  proposta  da

Aktionsforschung (2.3.3)  de  Heinz  Moser  da  década  de  1970  por  sua  vez  traz

contribuições desde a Ciência Social crítica na Alemanha, na mesma época em que,

na América Latina, Orlando Fals Borda discutiu “como investigar a realidade para

transformá-la” (2.3.4). Desde a década de 1990 por sua vez, muitos pesquisadores

nas Ciências Sociais de língua inglesa elaboraram propostas e fazem experiências

com  Action  Research.  Talvez  seja  também  na  Geografia  anglófona  que  mais

especificamente  estabeleceu-se  um  campo  voltado  especificamente  para  a

pesquisa-ação no âmbito da  Action oriented social geography (2.3.5). Um vínculo

58 Utilizo o termo “luta” neste trabalho baseado em uma concepção da luta de classes como uma luta
de  muitas  lutas  (elaborado  a  partir  do  cap.  3.4)  e,  nisso,  como  luta  de  “r-existência”  (PORTO-
GONÇALVES 2006, CRUZ 2006, discutido no cap. 3.5.2).
59 Tradução  livre.  No  original:  “All  knowledge  is  produced  in  particular  contexts  and  it  matters
profoundly by whom, how, where and why this knowledge is formed.”
60 A discussão  aqui  retoma  o  fio  da discussão  em  trabalhos  anteriores,  infelizmente  somente
disponíveis em alemão (BARTHOLL 2005, 2008).
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com lutas de resistência é claramente estabelecido nas abordagens mais recentes

do Militant Research (2.3.6), que ganhou novos impulsos com recentes mobilizações

como o movimento Occupy. O mesmo é o caso do trabalho do Colectivo Situaciones,

que se envolveu em e discute lutas sociais  contemporâneas latino-americanas a

partir  de  experiências  concretas  na  Argentina  no  âmbito  da  Militancia  de

investigación (2.3.7)61. 

2.3.1 DA PESQUISA-AÇÃO À INVESTIGAÇÃO MILITANTE

É comum os analistas se esquecerem de que não são neutros (ocupam uma posição
hierárquica e têm uma função privilegiada em nossa sociedade, o que lhes confere
poder) e de que seus objetos de estudo são, de fato, sujeitos (o que explica a sua
tendência incômoda e renitente à fuga de classificações e delineamentos simplistas). 

Além do mais, nada autoriza o pensamento de que os conceitos transparentes e puros
dados  pelas  teorias  sobre  o  social  sejam  simétricos  ou  isomorfos  em  relação  à
práticas sociais de verdade. Na realidade, a complexidade das práticas, ultrapassa,
em muito,  a  pobreza da  teoria  e  obriga  à  sua  contínua  revisão  (FERREIRA DOS
SANTOS 1981, p. 12).

No campo da  reflexão  de  lutas  sociais  em época moderna,  podemos  dizer  que

desde  o  século  XIX,  uma  tarefa  assumida  por  pensadores  críticos  tem sido  de

acompanhar e refletir experiências concretas de práticas de luta e sem as práticas

de luta pensadores revolucionários não teriam sido capazes de formular teoria. É

neste  sentido  que  alguns  vêem  as  origens  da  pesquisa-ação  nas  enquêtes

ouvrières,  entrevistas com trabalhadores baseados em perguntas formuladas por

Karl  Marx  em  1880.  Outros autores,  porém,  vêem  primeiras  elaborações  de

pesquisa-ação  propriamente  ditas  nos  “Hawthorne  Studies”  de  uma  equipe  de

pesquisadores coordenada por Elton Mayo, que a partir do ano 1929, colecionou

dados sobre a ausência de trabalhadores no lugar de trabalho, que acabou levando

61 Nesta parte do trabalho a decisão de distinguir abordagens conforme os idiomas nas quais foram
elaboradas ou mais ganharam destaque, tem mais uma função didática e serve como critério para a
organização e apresentação das referentes abordagens do que se pretende sugerir com isso que
haveria de fato linhas divisórias tão claras entre elas. Cada região ou país tem suas dinâmicas de luta
e  suas  formas  de  comunicá-las e  refletí-las  e  com isso  formas  de  pesquisar  em ação  ganham
diferentes acentuações, mas é evidente que existem, antes de tudo, muitas possibilidades de troca,
inspiração entre a diversidade de abordagens de investigação militante, para muito além de fronteiras
e idiomas. Nisso, o que é a Militante Untersuchung em alemão seria traduzido como militant research
em inglês, investigación militante em espanhol ou investigação militante em português, tendo menos
importância a nomenclatura em si, e sim o conteúdo ao qual cada um se refere quando se utilizam
estes termos. A diferenciação por tempo (época de elaboração) e espaço (região e com isso idioma
no qual mais foi escrito) espero possa ajudar a acentuar especificidades e particularidades de cada
contribuição. 
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a uma aproximação dos trabalhadores com os pesquisadores. Os primeiros, por sua

vez, que vieram a utilizar o termo específico de “action research” (pesquisa-ação)

foram Kurt Lewin e John Collier na década de 1940 nos Estados Unidos. Ambos

trabalhavam com questões psicológicas relacionadas à imigração e ao racismo e

procuravam novos métodos para entender os processos sociais relevantes em jogo

(SEGEBART 2007,  p.  109).  A maioria  dos  autores  que,  depois,  desenvolveram

pesquisas em ação vinculadas às ambições transformadoras, porém, avaliam que

esses trabalhos podem ter introduzido novos métodos de pesquisa e ter colocado

questões sobre valor e objetividade da pesquisa social, mas sem com isso ter se

posicionado ao lado dos grupos oprimidos ou ter relacionado seus métodos à teoria

social crítica.

Cada área das Ciências Sociais tem gerado suas próprias experiências no campo da

pesquisa-ação. Na Antropologia/Etnologia as abordagens da “Aktionsethnologie”, da

“Action anthropolgy” ou da “Advocacy anthropolgy” são campos com uma gama de

experiências que colocaram a preocupação no centro do debate como a Etnologia

eurocentrista  poderia  romper  com  seu  legado  colonial  e,  em  vez  de  extrair

conhecimento sobre, gerar saberes com os grupos pesquisados, conceito chave da

“advocacy” (SEITHEL 2000, p. 298). De acordo com Nonne (1989, p. 86) um projeto

de  pesquisa-ação  deve  ter  como  um  de  seus  objetivos  a  solução  prática  dos

problemas estudados e a colaboração entre pesquisadores e pesquisados/atores

deve ser horizontal.

Os pesquisadores devem ingressar ao mundo vivido ao qual se referem os objetivos
do projeto de pesquisa, e co-agir nele.62

Um  olhar  geral  sobre  pesquisa-ação,  a  diversidade  de  seus  possíveis  usos  e

desdobramentos metodológicos e epistemológicos encontra-se em trabalhos como

Barbier (2007), Tripp (2005), Kemmis & McTaggart (2005), Denzin & Lincoln (2005),

Thiollent (1986). 

Podemos dizer, em termos gerais, que temos por um lado abordagens de pesquisa-

ação que focam na ação, mais sem que a ação ou sua reflexão necessariamente

estejam vinculadas às perspectivas transformadoras no seu sentido mais radical e

62 Tradução livre. No original: "Die Forscher sollen sich dabei in jene Lebenswelt begeben, auf die
sich die Zielsetzungen des Vorhabens beziehen, und in ihr mithandeln."
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que  se  reduzem  à  introduzir  formas  de  pesquisa-ação  como  uma  metodologia

“inovadora” para fazer Ciência Social. O pesquisador insere-se em processos que

investiga para poder melhor obter evidências empíricas e dados, sendo que aqui o

instrumentário vai desde a observação participante até inserções mais orgânicas,

mas sempre pensado e motivado a partir da(s demandas da) Ciência Social no seu

sentido  mais  clássico,  dominante.  Tem pesquisa-ações,  por  exemplo,  que visam

melhorar a organização de processos de trabalho de empresas. 

Por outro lado temos abordagens que focam mais no que seria uma ação militante,

ou seja, a pesquisa não foca em qualquer tipo de ação e sim em ações específicas

de resistência e/ou militância, desde a educação popular e emancipatória, passando

por resistências cotidianas de trabalhadores nas fábricas, de mulheres em suas lutas

contra o machismo, moradores em um bairro ou imigrantes em suas lutas contra a

invisibilização de suas demandas. Numa proposta recente de definir o que seria uma

pesquisa militante, num sentido amplo, Breno Bringel & Renata Varella (2014, s.p.)

escrevem:

Esta  [a  pesquisa  militante]  é  entendida  como  um espaço  amplo  de  produção  de
conhecimento  orientado  para  a  ação  transformadora,  que  articula  ativamente
pesquisadores,  comunidades  organizadas,  movimentos  sociais  e  organizações
políticas, em espaços formais ou não de ensino, de pesquisa e de extensão. Referida
modalidade  de  pesquisa  está  presente  de  maneira  contínua  na  América  Latina,
possuindo,  em  suas  variadas  configurações  geográficas  e  históricas,  diferentes
contornos, matrizes político-ideológicas, contextos de ação e possibilidades. 

Marta Malo vê na conricerca (coinvestigação) dos operaistas na Itália uma primeira

forma explícita de investigação militante:

La idea de la «coinvestigación», esto es, de una investigación social que rompe con la
división entre sujeto investigador y objeto investigado, en cambio, no aparecerá hasta
la década de 1950 ... (MALO 2004, p. 17).

A investigação militante nasce em diversos contextos de luta e vinculada a correntes

ideológicas dos campos libertários e marxistas heterodoxos em busca de integrar

Ciência Social e ação política. A necessidade de melhor conhecer e compreender

leva  à  busca  de  métodos  de  pesquisa  e  formas  de  teorização  genericamente

articuladas com as lutas das quais tratam, investigação feitas em, junto ao e/ou pelo

movimento social.

En la  investigación  militante  el  investigador  se  involucra  al  cien  por  ciento  con  el
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método  y  el  problema  a  trabajar.  La  investigación  no  puede  ser  ejercida  por  un
investigador no militante,  pues es mediante la  militancia puesta en práctica que el
investigador llega al núcleo del problema (BORDA 2010).

Esta metodologia tem diversos pontos de referência, e foi  desenvolvida tanto por

cientistas de diversas áreas das Ciências Sociais quanto por militantes políticos em

uma diversidade de contextos de luta. A proposta de investigação militante baseia-se

na:

… posibilidad de que la ciencia entre no como monocultura sino como parte de una
ecología más amplia de saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber
laico,  con  el  saber  popular,  con  el  saber  de  los  indígenas,  con  el  saber  de  las
poblaciones urbanas marginales, con el saber campesino (SOUSA SANTOS 2006, p.
26).

A  investigação  militante  visa  produzir,  dialogando  com  Carlos  Walter  Porto-

Gonçalves “saberes com”, deixando o campo clássico das ciências dos “saberes

sobre”, segundo o mesmo autor “saberes da dominação” (2006b, p. 48, discussão

que retomamos no capítulo  2.4).  No campo da Geografia  crítica,  Wiiliam Bunge

(1977,  p.  37)  defendeu  uma  Geografia  enquanto  práxis  e  intervenção  social  e

convocou que os geógrafos morassem nos lugares que estudam: 

He knows what the people in that region need geographically by becoming a person of
that region. He lives there, works there, ...

Marta Malo (2004), organizadora do livro “Nociones comunes”, que trata de diversas

experiências de investigação e militância alega que a investigação militante ganha,

pela primeira vez um papel importante no movimento operaísta, que surgiu na Itália

nos anos 1960. Steve Wright (2002), em “Storming Heaven” resgata experiências de

investigação dos operaístas na Italia e dialoga com Danilo Montaldi, que via grande

importância no olhar para a particularidade da história de vida de trabalhadores e

que,  em 1958,  defendeu  que  o  método  sociológico  de  interpretação  estava  em

oposição  à  cultura  tanto  do  reformismo  como  do  stalinismo,  ambos  a  seu  ver

baseados  numa  concepção  fatalística  de  progresso  fundada  na  premissa  da

revolução de cima para baixo.

Diferente  de  um  marxismo-leninismo  'de  citações',  Montaldi  acreditava  que  certas
técnicas sociológicas pudessem ajudar desenvolver teoria revolucionária, que deve ser
construída desde abaixo na práxis e na análise social63 (WRIGHT 2002, p. 23).

63 Tradução  livre.  No  original:  “Against  a  Marxism-Leninism 'of  citations',  Montaldi  believed  that
certain sociological techniques could help in the development of revolutionary theory, which must be
constructed from below in praxis and social analysis.”
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Figura 6: Perspectivas da investigação militante: uma ferramenta de luta
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Com base nestas reflexões proponho uma forma básica de caracterização entre a 

diversidade de abordagens de pesquisa-ação: quais utilizam-se de métodos de 

inserção e participação em práticas emancipatórias com o objetivo de fortalecê-las 

e articulam investigação e militância de tal forma que poderíamos considerá-las 

formas de investigação militante (Figura 6)?



2.3.2  “APENAS  AQUELE  QUE  ODEIA  REALMENTE  CONHECE”:  

CONRICERCA

O que tem sido o sofrimento dos trabalhadores enquanto penam dia e noite, enquanto
os  verdadeiros  criadores  de  uma  enorme  riqueza  e  de  um  notável  crescimento
econômico?  O que tem sido a  sua prática  de  luta  contra  a  exploração da classe
trabalhadora?  Como é  que  podemos nos  juntar  a  eles  e  [lutar]  em conjunto  pela
libertação da classe trabalhadora (HAO REN et al. 2014, p. 99)?

As questões que Hao Ren levanta para concluir um trabalho sobre lutas coletivas de

trabalhadores em empresas privadas no litoral chinês bem resumem, a meio século

de seu surgimento e se inspiram nas motivações sob as quais ocorreram inovações

metodológicas de investigação em meio ao movimento operário italiano a partir da

década de 1950. A corrente do movimento de trabalhadores que à época buscou em

metodologias de pesquisa das Ciências Sociais uma ferramenta para autorrefletir e

assim fortalecer as suas lutas chegou a ser conhecida como movimento operaísta,

encontrou  na  conricerca,  isto  é  na  co-investigação,  uma  ferramenta  própria  de

investigação militante. Num contexto de dissidência com o marxismo clássico dos

partidos  de  vanguarda  e  sindicatos  burocratizados,  pelo  ponto  de  vista  dos

operaístas ambos desvinculados  das  bases trabalhadoras  e  de  suas realidades,

discutiram como conceito chave para pensar as possibilidades de ruptura com o

sistema capitalista a “composição de classe”.

Tendo como veículos de debate duas importantes revistas -  os  Quaderni  Rossi64

(1961-1965)  e  Classe  Operária (1964-1967)  –  o  desafio  colocado  era de

compreender a composição de classe sob luz de uma perspectiva revolucionária da

relação capital-trabalho e a partir da realidade vivida dos trabalhadores no seu dia a

dia nas fábricas (ROGGERO et al. 2007; BIRKNER & FOLTIN 2010; FRINGS 2012;

MEZZANDRO 2014): quais momentos e quais formas de tensão e resistência na

relação capital – trabalho estariam presentes e como estas tensões poderiam levar a

uma situação na qual a classe trabalhadora pudesse, ela mesma, se libertar de sua

condição de classe explorada e oprimida?

Os  que  pensaram  o  operaísmo àquela  época,  como  Romano  Alquati  e  Danilo

Montaldi ou Antonio Negri, foram inspirados por métodos da Ciência Social, no caso

64 Segundo Martin Birkner & Robert Foltin (2010, p. 16), a fundação desta revista coincide com o
início do movimento operaista.
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a Sociologia Industrial, sobretudo abordagens elaborados àquela época nos EUA e

na França e também na perspectiva do grupo ao redor  da revista  Socialismo e

Barbárie,  que tinha publicado  témoignes (auto-documentações de trabalhadores).

Montaldi  traduz  um texto  escrito  pelo  operário  norte-americano  Paul  Romano  e

explica a importância do texto e como e por que da importância da investigação que

partisse do ponto de vista do próprio trabalhador:

Existe uma América da qual ninguém fala, que pode ser encontrada atrás do mito da
geladeira, do automóvel e da televisão, e atrás do mito da afluência para todos. É a
América  da  fábrica:  uma  América  desconhecida  cuja  história  é  feita  de  greves,
exploração  e  da  miséria  proletária.  Os  protagonistas  desta  história  são  os
trabalhadores,  e  Paulo  Romano  é  um trabalhador  que  escreve  sobre  a  vida  dos
trabalhadores65 (MONTALDI 2013).

“Sociologia: uma arma apropriada66?”, pergunta Steve Wright (2002, p. 21) em seu

trabalho  sobre  o  operaísmo.  Os  operaístas responderam:  desde  que  ela  seja

adaptada,  em  termos  metodológicos  e  epistemológicos,  às  realidades  e

necessidades de luta, sim. Neste espírito, Alquati em 1961 formula a proposta da

conricerca  reforçando  a  importância  de  distingui-la  de  métodos  de  pesquisa

clássicos da Sociologia. Conforme Christian Frings (2010, p. 166):

…'investigação' não era para eles um tipo de pesquisa social  empírica e sim uma
forma  de  intervenção  política,  orientada pela  crítica  teórica  com  o  objetivo  da
organização da luta de classe revolucionária67.·. 

A conricerca foi pensada para investigar possibilidades e melhores formas de luta,

numa relação colaborativa entre investigadores e trabalhadores das bases, dirigida

pela convicção que só com o envolvimento e a identificação com as causas dos

trabalhadores poderia chegar-se ao conhecimento necessário para avançar na luta,

claramente relacionando envolvimento ideológico e emocional, o pensar e o sentir,

visando uma potencialização de saberes crítico-emancipatórios:

O conhecimento vem da luta. Apenas aquele que odeia, realmente conhece (TRONTI
apud ROGGERO 2014).

65 Tradução livre. No original: “There exists an America that no one talks about, which is to be found
beyond the  myth  of  the  refrigerator, the  automobile,  and  the television,  and beyond the  myth  of
affluence for all. It is the America of the factory: an unknown America whose history is made of strikes,
exploitation, and proletarian misery. The protagonists of this story are the workers, and Paul Romano
is a worker who writes about the life of the  workers.”
66 Tradução livre. No original: “Sociology: a suitable weapon?”
67 Tradução  livre.  No  original:  “'Untersuchung'  war  für  sie  keine  linke  Variante  empirischer
Sozialforschung, sondern eine von theoretischer Kritik geleitete Form der politischen Intervention mit
dem Ziel der Organisierung des revolutionären Klassenkampfes.”
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Gigi Roggero et al. (2007), ao discutir a “concricerca as political action” (conricerca

como ação política),  avaliam a relação entre participação na luta e aplicação de

métodos  de pesquisa que teria que ser bem pensada e balançada. Muita “ricerca”

(investigação) e pouco “con” (com)  levaria a um levantamento sociológico comum,

enquanto que muito “con” e pouca “ricerca” levariam a uma produção ideológica

estéril.

A  coinvestigação tinha o papel de abrir uma perspectiva para se poder chegar às

práticas de autoinvestigação, sendo que os operaístas acabaram não conseguindo

colocar essa proposta em prática, apesar de terem feito diversas experiências com a

coinvestigação. Alquati, segundo Frings (2012, pp. 166-167), mais tarde refletiu que

a  conricerca não  era  um  conceito  metodológico  acabado,  mas  antes  tinha  um

caráter  hipotético,  uma  ferramenta  da  busca  ativa  de  núcleos  informais  de

resistência entre os trabalhadores nas fábricas para junto a estes assumir a luta

contra o capital. Nessa relação ganhou importância diferenciar entre o trabalhador

em sua relação coletiva e sua situação individual. A força produtiva, resultado da

“grande cooperação” entre trabalhadores se apresenta, diante de cada trabalhador

individual  como trabalho morto.  A hipótese por  trás  das investigações era que a

coletividade do trabalho assalariado pudesse desenvolver-se para assumir a forma

de uma coletividade antagônica. Para darem conta dessa hipótese como pano de

fundo:

[o]s métodos dessa investigação focaram em momentos da coletividade e tinham que
evitar de reproduzir, através de entrevistas individuais, a lógica individualizadora com
sua funcionalidade para o  capital  – por  isso,  além de entrevistas  e grupos focais,
panfletos, jornais, assembleias e greves também fizeram parte do instrumentário da
pesquisa68 (FRINGS 2012, p. 167).

Uma situação importante de inserção nas lutas foram as grandes greves da época,

tais  como a greve nas fábricas da Fiat  nos primeiros anos da década de 1960.

Alquati procurou entender como se deu a organização destas wildcat strikes (greves

selvagens) e defendia, diferentemente do que muitos pensavam à época, de que

para  sua  realização  não  era  necessário  um  grupo  de  vanguarda  que  pudesse

organizar  os  trabalhadores  comuns,  desde  que  estes  mesmos  organizaram-se

68 Tradução livre.  No original:  “Die  Methoden dieser  Untersuchung zielten auf  die  Momente von
Kollektivität  und  mussten  vermeiden  durch  soziologische  Einzelbefragungen  die  für  das  Kapital
funktionale Vereinzelung zu reproduzieren - neben Interviews und Gesprächsleitfäden gehörten daher
auch Flugblätter, Zeitungen, Versammlungen, Streiks usw. zu ihren Instrumenten.”
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coletivamente para dar força e rumo à greve.

A greve selvagem na FIAT acaba com a antiga ideia de que, a este estágio, a luta dos
trabalhadores estaria sendo organizada por um 'núcleo' interno particular que tem em
suas  mãos  o  monopólio  da  consciência  antagônica  dos  trabalhadores69 (ALQUATI
2013).

Em geral, houve uma diversidade de controvérsias sobre a conricerca, as questões

referentes à composição de classe e enquanto alguns se mantiveram mais próximos

ao campo mais clássico, autoritário do marxismo-leninismo, Frings chega a concluir

que  a  conricerca veio  junto  a  uma  proposta  de  caráter  políticio-estratégico  de

superar  o  modelo  leninista  de  vanguarda  para  colocar  a  capacidade  da  auto-

libertação coletiva dos explorados no centro do debate.  

Em sua forma mais extrema, formulada pelo socialista Roberto Guiducci, o marxismo
dissidente dos anos 1950 foi até o ponto de projetar a investigação sociológica como
meio  para  estabelecer  uma  nova  e  'orgânica'  relação  entre  intelectuais  e
trabalhadores,  baseado na coprodução de saberes sociais  desde baixo70 (WRIGHT
2002, p. 22).

Com isso,  a  ideia  da  coinvestigação  baseia-se  no  rompimento  da  divisão  entre

sujeito  investigador  e  objeto  investigado.  Os  revolucionários  italianos  que  mais

contribuíram  com  sua  formulação  e  que  mais  distanciaram-se  de  tentativas  de

investigar  os  operários  para  meramente  renovar  a  teoria  marxista  sobre os

trabalhadores, estavam com longos históricos de envolvimento direto nas lutas dos

trabalhadores e assim, conforme Marta Malo (2004) diferenciávam-se da figura do

intelectual  orgânico de Antônio  Gramsci.  Para Malo (ibid.,  p.  17)  uma função da

concricerca era detectar:

…  la  conflictividad  subterránea  de  las  redes  de  comunicación  material  que  los
trabajadores construían para enfrentarse cada dia a la férrea organización empresarial
y para 'rechazar' el trabajo base de otras conflictividades más visibiles e irruptivas.

Esta  ideia  da  existência  de  um  conflito  subterrâneo  e  silencioso  protagonizado

diariamente pelos trabalhadores contra a organização capitalista formaria um dos

elementos chaves para a discussão da “composição de classe”, além da concepção

69  Tradução livre. No original: “The wildcat strike at FIAT liquidates the old idea that at this level, the
workers’ struggle would be organized by a particular  internal  'nucleus',  that  holds a  monopoly on
antagonistic workers’ consciousness.”
70 Tradução livre. No original: “In its most extreme form, expressed by the Socialist Roberto Guiducci,
the dissident Marxism of the 1950s went so far as to portray sociological inquiry as the means to
establish a new 'organic'  relation between intellectuals  and working people,  based upon the joint
production of social knowledge from below.”
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de que a hierarquia empresarial deve ser lida como uma resposta imediata às lutas

operárias e da intuição de que de todo ciclo de lutas sobram resíduos políticos que

deixam  marcas  na  estrutura  subjetiva  da  força  de  trabalho.  Baseada  nisso,  a

composição de classe era discutida a partir de uma distinção de sua composição

técnica, a realidade da força de trabalho na relação trabalho-capital em determinado

momento  histórico,  e  a  composição  política,  entendida  como  conjunto  de

comportamentos  antagônicos  que  nesse  momento  definem  a  classe  dos

trabalhadores (MALO 2004, p. 20).

O  legado  que  os  operaístas deixaram com suas  experiências  de  articulação  de

métodos de pesquisa pensadas e utilizadas como ferramentas de luta pode ajudar,

nos  dias  de hoje,  pensar  e  construir  formas de pesquisa  em ação que possam

fortalecer lutas sociais e levar a uma geração de saberes-com que dialogam com

saberes-fazeres genéricos e resistentes:

Este  enfoque  de  la  encuesta  obrera  imponía,  asimismo,  un  paso  del  simple
cuestionario a procesos de coinvestigación: esto es, de inserción, también subjetiva,
de los intelectuales-militantes que investigaban en el territorio-objeto de investigación
(casi siempre la fábrica, a veces, también, los barrios), lo cual les convertía en sujetos-
agentes  adicionales  de  ese  territorio,  y  de  implicación  activa  de  los  sujetos  que
habitaban ese territorio (fundamentalmente, obreros, en alguna ocasión, estudiantes y
amas de casa) en el proceso de investigación, lo cual, a su vez, convertía a estos
últimos  en  sujetos-investigadores.  Cuando  este  doble  movimiento  funcionaba  de
verdad, la producción de conocimiento de la investigación se mezclaba con el proceso
de autovalorización y de producción de subjetividad rebelde en la fábrica y en los
barrios (ibid., p. 21).

Em uma oficina em 1984, na Alemanha, o “Grupo de Trabalho Investigação Militante”

(Arbeitskreis Militante Untersuchung) levanta questões interessantes sobre o papel

dos  questionários  utilizados  nas  coinvestigações.  Até  que  ponto  seria  possível

intervir com perguntas aos trabalhadores sem que com isso se desse uma direção

para respostas que querem ser ouvidas? E concluem, entre outros, que as melhores

conversações teriam ocorrido normalmente após a aplicação dos questionários em

diálogos abertos. De toda forma, a ida para as fábricas, em alguns casos inserindo-

se nos processos de trabalho como trabalhadores, os operaístas teriam descoberto

que o processo de trabalho estava muito menos organizado e racional do que se

dizia  e  se  discutia  (ARBEITSKREIS  MILITANTE  UNTERSUCHUNG  1984).  Com

isso, perdeu força a hipótese de segmentos da esquerda de cunho autoritário de que

a classe trabalhadora estaria perdendo sua importância revolucionária por perder
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sua  própria  identidade  devido  à  sua  inserção  orgânica  na  lógica  da  ordem

hierárquica  da fábrica  que fora  utilizada,  à época,  por  integrantes  de partidos  e

sindicatos  de  esquerda,  para  justificar  alianças  com  a  pequena  burguesia  e

pequenos empresários (WRIGHT 2002). 

O  operaísmo influencia  até  hoje  diversas  correntes  da  esquerda  revolucionária.

Apesar da herança comum no operaismo, porém, grupos e correntes herdeiros de

sua atuação tomaram caminhos bastante distintos. Uns chegam a formular o que

chamam  de  teorias  pós-operaístas,  tais  como  Antônio  Negri  e  Michael  Hardt

formulando conceitos  que dão importância  destacada ao “trabalho  imaterial”  e  à

“multidão”  que  tomaria  o  lugar  da  classe  trabalhadora,  distanciando-se

significativamente das propostas dos  operaístas de primeira hora e com isso, no

caso  de Negri,  de  suas  próprias  posições  da  época.  É  um  pós-operaísmo que

parece ter dado cada vez mais peso à teoria (pela teoria) e menos importância à

investigação  e  inserção  nas bases  e  às  experiências  concretas  de  resistência.

Assim,  aparenta  ter  se  descolado  sucessivamente  da  realidade  das  classes

exploradas  e  dominadas,  crítica  à  época  feita  diante  dos  sindicatos  e  partidos

burocratizados  da  esquerda  comunista  e  que  deu  a  razão  de  ser  do  próprio

movimento  operaísta.  Indicador  desse  afastamento  talvez  seja  o  fato  de  que

apresentações e debates de representantes desta linha do pós-operaísmo são muito

mais prováveis de acontecerem em teatros, museus ou em universidades do que em

assembleias  de  trabalhadores  ou  durante  greves.  Uma  das  obras  referência  de

Negri & Hardt (2002), “Empire”, e da ideia central desta obra do “trabalho imaterial”

são discutidas criticamente por Frank Katz (2007).

A  perspectiva  do  foco  na  relação  capital-trabalho  através  do  olhar  da  situação

concreta das trabalhadoras e dos trabalhadores porém, continua até hoje orientando

a atuação de diversos grupos e coletivos, tais como o grupo da revista Wildcat71 na

Alemanha ou o coletivo internacional  gongchao (cujo olhar e foco de interesse na

luta dos trabalhadores a nível  internacional  acompanhou o movimento do capital

global  para  a China)  que continuam dando destaque em seu trabalho e  na sua

militância para investigações, inserções e o diálogo direto com trabalhadores em

71 A revista  Wildcat n° 64/65 de 1995 trata da “Renaissance des Operaismus” (Renascimento do
operaismo). 
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luta.  Um trabalho  vinculando  a  experiência  no  lugar  de  trabalho  à  pesquisa  foi

realizado pelo coletivo  Kolinko  no início da década de 2000, quando durante dois

anos investigadores militantes inseriram-se em call centers para analisar as relações

da exploração de trabalho. As experiências e análises foram publicadas sob o título

Hotlines72.  Em  geral,  uma  diversidade  de  iniciativas  de  investigação  militante

continua inspirando-se diretamente ou indiretamente nas conricercas dos operaístas.

2.3.3 “PESQUISA-AÇÃO  COMO  PESQUISA  SOCIAL  CRÍTICA”:  

AKTIONSFORSCHUNG

Cada cientista deveria tornar-se ator na prática e cada ator na prática deveria tornar-se
cientista”73 (MOSER 1975, p. 29).

Este postulado bem caracteriza a proposta de  Aktionsforschung (pesquisa-ação) a

partir  da Ciência  da Educação elaborada por  Heinz Moser  (1975,  p.  29) que na

década de 1970 começou a desenvolver a “pesquisa-ação como teoria crítica das

Ciências Sociais”74 (ibid.,  título do livro).  Ele mesmo avaliou, porém, que se pela

ideia tratava-se de uma proposta interessante de investigação, difícil seria de colocá-

la em prática. Isso não o impediu de gerar um acúmulo de ideias e fazer algumas

experiências no campo da Aktionsforschung, sendo que a divulgação da abordagem

ficou restrita e Moser foi um dos poucos a dedicarem parte de sua vida acadêmica

ao tema nas Ciências Sociais de língua alemã75. 

Moser  elaborou a sua abordagem como uma contribuição à  práxis  das ciências

críticas num sentido amplo e podemos ler seu trabalho como fruto da relação direta

entre atuação a nível social e ciência. Moser desenvolveu suas ideias a partir do

final da década de 1970, um período no qual em muitas partes da Alemanha grupos

de esquerda, com foco no movimento estudantil, estavam se mobilizando e atuando

no  que  chegou  a  ser  chamado  de  Außerparlamentarische  Opposition (APO,

72 Disponível  em:  <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/kolinko/lebuk/d_lebuk.htm>  (Acessado  em
26/11/2015)
73 Tradução  livre.  No  original:  „Jeder  Wissenschaftler  müsste  deshalb  auch  Praktiker  und  jeder
Praktiker Wissenschaftler werden“
74 Tradução livre. No original: “Aktionsforschung als kritische Theorie der Sozialforschung“
75 Fricke  (2014,  pp.  213-214),  em  um  artigo  recente,  alega  que  não  seria  fácil  falar sobre
Aktionsforschung para um público alemão, já que experiências na Alemanha na área se reduziriam às
Ciências da Educação e às décadas de 1970 e 1980, e somente a partir dos anos de 2000 teria
novamente um aumento do interesse pelo assunto nas Ciências Sociais também na Alemanha.
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Oposição Extra-Parlamentar). A construção coletiva de alternativas com um foco na

educação, com creches e escolinhas de espírito “anti-autoritário” (SCHROEDTER

2010,  pp.  148-153)  ganhou  muita  importância  nesse  processo,  propiciando  uma

diversidade de experiências práticas de busca por alternativas. Em geral, a relação

prática-teoria do movimento '68 foi polêmica e representantes importantes da Teoria

Crítica e da Escola de Frankfurt como Theodor W. Adorno criticaram os estudantes

por um “ativismo cego” ao mesmo tempo em que foram, por sua vez, criticados pela

falta de inserção em práticas transformadoras, controvérsia que ultimamente levou a

uma racha da parte dos teóricos com o movimento (WASCHKUHN 2000). Esses

conflitos  levaram  Heinz  Moser  (1975,  p.  31)  a  considerar  a  “Universität  und

Studentenbewegung als  Kristallisationspunkt  des Praxisproblems“  (universidade e

movimento  estudantil  como  ponto  de  cristalização  do  problema  da  práxis)  e

motivaram-o de ir em busca de pontes entre prática e teoria a partir da universidade.

Moser,  como  outros  autores  do campo  da  pesquisa-ação,  vê  as  raízes  da

Aktionsforschung em  trabalhos  de  Kurt  Lewin  na  década  de  1940  e  1950,

estabelecendo uma relação crítica, alegando que o objetivo principal do trabalho de

Lewin teria sido em primeiro lugar aplicar uma nova forma de pesquisa social sem

com isso repensar a relação ciência-sociedade como um todo. Moser ao entender a

pesquisa-ação como pesquisa  social  crítica  apontou  para  o  fato  de  que nela,  o

pesquisador  teria  o  papel de  sujeito  e  objeto  (nos  seus  sentidos  clássicos)  ao

mesmo tempo e  que  qualquer  esforço  de  separar  um do  outro  significaria  uma

idealização artificial (MOSER 1975, pp. 79-82). 

Moser  defende  a  negação  do  postulado  da  neutralidade  científica  e  vê  como

questões centrais utilidade e possíveis usos da pesquisa científica considerando sua

dimensão  política.  O  ponto  chave,  porém,  de  alguma  possível  influência  de

resultados  da  atuação  em formas  de  pesquisa-ação  estaria  na  possibilidade  de

propostas poderem ser colocadas em prática, e essas possibilidades dependeriam

da relação social em geral, das relações políticas e de poder da sociedade na qual

esta ciência busca se inserir:

Caso a sociedade tal como ela é impeça qualquer atuação emancipatória e com isso
torne inaplicável o discurso desenhado, por que se apresenta com uma rigidez que
não permite pontos  de encontro com a prática,  que pudesse questionar  de fato o
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status quo, a pesquisa-ação no sentido da teoria crítica das Ciências Sociais também
se submete à esperança ilusória76 (MOSER 1975, p. 161).

Assim, o que interessou Moser foi pensar e elaborar métodos que impediriam que a

pesquisa-ação  se  mantivesse  no  “campo  da  ilusão”  (MOSER  1977).  Elementos

metodológicos que Moser considerou fundamentais são:

●  A  instância  básica  da  Aktionsforschung, conforme  Moser,  é  o  discurso.

Orientações para a ação/a prática devem ser baseadas em argumentos firmes e

bem elaboradas em diálogo entre prática e teoria.

●  A  Aktionsforschung é  baseada  em um modelo  cíclico  de  pesquisa.  O ciclo  é

composto pela colheita de dados/informações > análise dos dados e elaboração de

orientações  para  a  prática  pesquisada  >  intervenção  na  prática  conforme  as

orientações > reinício  do ciclo  com coleta de dados sobre as práticas aplicadas

conforme orientado pelo ciclo anterior da pesquisa e assim por diante.

●  Veracidade  não  é  garantida  através  da  execução  de  princípios  e  medidas

metodológicos pré-definidos  e  fixos,  como em formas clássicas  e positivistas  de

pesquisa, mas através da argumentação crítica discursiva.

Com o foco da  Aktionsforschung no conceito da “Handlung” (ação), a proposta de

Moser antecipou um movimento mais geral nas Ciências Sociais que à época estava

sobretudo focando o seu olhar no “Verhalten” (comportamento) para somente umas

duas décadas depois dar crescente atenção à ação social, quando, por exemplo, na

Geografia  alemã,  Benno  Werlen  (1995,  1997,  2000)  baseia-se  na  teoria  de

estruturação e ação social de Anthony Giddens para elaborar uma “Sozialgeographie

alltäglicher  Regionalisierungen”  (Geografia  social  de  regionalizações  cotidianas),

numa “perspectiva centrada na ação” (WERLEN 2000, p. 12)77.

A Aktionsforschung tal como proposta por Moser em seu tempo aparentemente não

encontrou solo muito fértil nas Ciências Sociais de língua alemã, talvez por Moser ter

76 Tradução  livre.  No  original:  “Lässt  nämlich  die  Gesellschaft  emanzipatorisches  Handeln,  den
skizzierten Diskurs nicht zu, weil sie als fest gefügter Zwangszusammenhang nirgends Ansatzpunkte
für Handeln liefert, das den Status quo in Frage zu stellen vermag, so verfällt auch Aktionsforschung
im Sinne kritischer Theorie der Sozialwissenschaften illusionären Hoffnungen.”
77 Uma discussão crítica desta abordagem encontra-se em Heinz Arnold (1998).

93



restringido suas propostas ao campo das próprias Ciências da Educação. A nível

internacional, no entanto, teve certa difusão do trabalho de Moser, manifesto no fato

dele  ter  publicado  um  artigo  em  coletânea  organizada  por  Orlando  Fals  Borda

(MOSER 1978). Moser, por sua vez, publicou um artigo de Borda em livro por ele

organizado no mesmo ano na Alemanha (BORDA 1978)78. 

Em geral, conforme mostra um artigo do mesmo autor, duas décadas depois de suas

publicações principais referentes à  Aktionsforschung,  suas formulações acabaram

adequando-se cada vez mais às exigências da Ciência Social de lógica dominante e

perderam seu laço com o pensamento crítico, deixando parecer que, afinal, também

para Heinz Moser, a Aktionsforschung fosse simplesmente outra forma de se fazer

pesquisa. No artigo de 1998, o autor discute Praxisforschung (pesquisa da prática),

conceito que parece ter substituído a  Aktionsforschung em seus trabalhos sem se

referir  a  ela.  No  artigo,  Moser  discute  o  desenvolvimento  de  Fachhochschulen

(universidades de ensino técnico) e argumenta:

A nova tarefa da pesquisa em tempos de missões de trabalho [das universidades] bem
definidos e da crescente importância da auto-sustentabilidade econômica deve ser
desenvolvida  e  organizada  através  da  criação  de  estruturas  bem  definidas,  que
possibilitam  um  marketing  de  pesquisa sistemático.  Neste  novo  espaço  de
concorrência a meta também para instituições públicas é de se impor através de um
posicionamento próprio79 (MOSER 1998, p. 48, grifos meus).

Aparentemente houve nos trabalhos de Heinz Moser uma migração da defesa da

“pesquisa-ação como teoria crítica da Ciência Social” para a Praxisforschung como

proposta de uma Ciência Social aplicada e aplicável, em termos mercadológicos e

competitivos. Contudo, as ideias e propostas de Heinz Moser da década de 1970 (“o

jovem  Moser”)  podem  ajudar  para  pensarmos  e  construirmos  ciências  críticas

diretamente  vinculadas  às  práticas  transformadoras  e  deixam  como  legado  a

experiência  de  que,  em tempos  de  maior  agitação  política  e  social  pensares  e

fazeres mais críticos influenciam a prática acadêmica, ao mesmo tempo que, sem a

continuidade da conexão lutas sociais – universidade, esta pode perder seu teor

crítico e transformador e adequar-se às lógicas dominantes da academia.

78 Infelizmente não tive acesso a estes dois livros.
79 Tradução  livre.  No  original:  “Die  neue  Aufgabe  der  Forschung  ist  in  Zeiten  der  definierten
Leistungsaufträge und verstärkten Eigenwirtschaftlichkeit  organisatorisch zu entwickeln,  indem klar
definierte Strukturen geschaffen werden, die ein systematisches Forschungsmarketing ermöglichen. In
diesem  neuen  Raum  der  Konkurrenz  gilt  es  auch  für  öffentliche  Institutionen,  sich  durch  einen
eigenständigen Auftritt zu behaupten.”
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2.3.4  “COMO  INVESTIGAR  A REALIDADE  PARA TRANSFORMÁ-LA”:  

INVESTIGACCIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

Um dos cientistas sociais que mais dedicou-se à elaboração de uma metodologia

comprometida com a luta social das classes populares sem dúvida foi o sociólogo

colombiano Orlando Fals Borda. “Como investigar  la realidad para transformarla”

(BORDA 2009, p. 253), essa questão bem intitula a busca de Borda por abordagens

que  fossem  capazes  de  gerar  saberes  emancipatórios  junto  aos  movimentos

populares colombianos, cuja situação e suas lutas foram foco de estudo e pesquisa

de Borda em boa parte de sua vida acadêmica. Como ocorreu também na Geografia

crítica, Borda (2009, p. 270) parte de uma crítica política-epistemológica da tradição

científica de seu campo:

En las regiones estudiadas se sentía la necessidad de contar com una Sociologia que
fuese  ante  todo  una  Ciencia  Social  inspirada  en  los  intereses  de  las  clases
trabajadoras y explotadas; se necesitaba de una 'ciencia popular',…

Porém, como consta Borda (ibid.):

 ...ya no parecia posible transformar esta Sociología académica [positivista], desde su
interior, en instrumento revolucionario. La Sociologia conocida en Colombia se había
concebido  em  términos  de  la  burguesía  dominante:  ésta  no  podía  suicidarse
intelectualmente con su próprio instrumento...

O que não “podia suicidar-se intelectualmente” com suas próprias ferramentas, devia

então ser devidamente criticado ao mesmo tempo que superado. Para isso e para

além  da  divisão  dos  campos  disciplinares,  Borda  propôs  como  fundamento  o

materialismo histórico. Não tratou-se de querer superar a ciência em si, mas sim

repensar a forma dela ser construída (ibid., p. 272):

El rechazo del positivismo y de las tecnicas 'objectivas' de investigación inspiradas en
el modelo conocido de la integración y el equilíbrio social no podía dejar la orientación
de los neuvos trabajos regionales en el vacío; esto hubiera equivalido a rechazar la
ciencia misma.

Mantendo um compromisso com a ciência Borda perguntava-se como seria possível

combinar o vivencial e o racional em processos de transformação radical:

Que exigencias nos ha hecho y nos hace la realidad del cambio en cuanto a nuestro
papel como científicos y en cuanto a nuestra concepción y utilización de la ciencia?
Por que, al vivir, no lo hacemos sólo como hombre, sino como seres preparados para
el estudio y la crítica de la sociedad y del mundo. Nuestras herramientas especiales de
trabajo han sido y son mayormente los marcos de referencia y las tecnicas con las que
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sucesivas generaciones de científicos han intentado interpretar la realidad. Pero bien
sabemos que estas herramientas de trabajo tienen vida própria, sino que toman el
sentido que les demos, con sus respectivos efectos en variados campos de la vida y
del conocimiento (BORDA 2009, pp. 253-254).

À  base  destas  reflexões,  Borda  elabora  a  proposta  da  Investigación  Acción

Participativa (IAP) que não se reduz a uma mera técnica de investigação, nem a

uma mera forma de educação popular e tampouco a uma mera ação política. Todos

estes  aspectos  são  “fases”  não  necessariamente  consecutivas  que  podem  ser

combinadas  numa  metodologia  de  um  processo  vivencial  que  tem  por  objetivo

capacitar as classes exploradas para engendrar “con eficacia el peso transformador

que les corresponde, traducido a proyectos, obras, lucha y desarrollos concretos”

(ibid.)  e  visa  produzir  conhecimento  sociopolítico  próprio  das  bases  populares

envolvidas. A proposta da IAP nasce de uma gama de experiências que Borda teve

junto a movimentos populares do campo na Colombia:

Nuestras experiencias con las comunidades campesinas del valle del Mezquital, San
Augustin  Atenango,  El  Regadío,  El  Cerrito  y  Puerto Tejada nos permiten entender
mejor  un  proceso  que  combina la  investigación  científica  y  la  acción  política  para
transformar radicalmente la realidad social y económica y construir el poder popular en
beneficio de los explotados. A este complejo proceso, que incluye la educación de
adultos, el diagnóstico de las situaciones, el análisis crítico y la práctica como fuentes
de concocimiento para ahondar em los problemas, necesidades y dimensiones de la
realidad, lo hemos denominado Investigación-Acción Participativa (IAP). Con ello se
busca diferenciarlo de otros tipos de investigación-acción que no están por el cambio
social sino por la conservación y defensa del status quo, como el propuesto por Kurt
Lewin (Borda 1986, p. 125).

Abordagens semelhantes à IAP foram elaboradas em diversos contextos de lutas e

países (BORDA & RAHMAN 1991). Borda diferencia quatro fases fundamentais para

se realizar um processo de IAP. Na fase (1) da “investigación colectiva” o grupo

pesquisa e analisa sua própria situação social para a partir disso entrar em uma fase

(2) de “recuperación crítica de la historia”, na qual busca resgatar a história pelo

olhar  e  pela  experiência  própria  e  superar  o  olhar  histórico  dominante  (dos

dominadores) que tende a invisibilizar os grupos explorados. Segue a fase (3) de

“valorización  y  empleo  de  la  cultura  popular”  visando  um resgate  de  formas de

expressões culturais esquecidas ou abandonadas no tempo, mas que podem ser

importantes na fase (4) de “producción y difusión del nuevo con conocimiento” entre

os membros da comunidade e também a partir dela para fora (SEITHEL 2000, p.

269;  BORDA 1986,  pp.  138-140).  Neste  processo,  os  métodos predominantes a

serem  utilizados  são  descritivos  e  qualitativos,  mas,  quando  necessário  a  IAP
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também recorre a métodos quantitativos e estatísticos (BORDA 2003, p. 98). 

Borda fundamenta a IAP em um marxismo aberto, inspirado também pelos trabalhos

de  Paulo  Freire,  e  o  seu  trabalho  destaca-se  nas  Ciências  Sociais  como  uma

proposta genericamente do sul global e pensada a partir das e para as realidades da

luta de classes da América Latina. Fazendo experiências na aplicação da IAP, Borda

e outros pesquisadores refletiram as dimensões dos dois principais tipos de tensão

no trabalho de campo - entre teoria e prática e entre sujeito e objeto:

Resulta contraproducente ver a los investigadores y a los investigados como polos
antagónicos o discordantes. Hay que verlos en un mismo plano horizontal para crear
una relación respetuosa, productiva y confiable la del sujeto-sujeto (BORDA 2003, p.
101).

Diferenciado-se então das Ciências Sociais baseadas nos postulados positivistas,

que exigem uma relação de distância entre observador e observado e utilizam-se de

técnicas supostamente neutras como a “observacion participante” ou “observacion

por  experimentación”  que  “dejaban a  las  comunidades  como  víctimas  de  la

explotación científica” (Borda 2009, pp. 261-262), a IAP surgiu como alternativa por

basear-se na:

(...)  inserción en el proceso social. En este caso se exigía del investigador su plena
identificación con los grupos con los cuales entraba en contato, no sólo para obtener
información fidedigna, sino para contribuir al logro de las metas de cambio de esos
grupos. Se diferenciaba así esta técnica de las anteriores en que se reconocía a las
masas populares un papel protagonista, con la conseguiente disminución del papel del
intelectual-observador como monopolizador o controlador de la información científica.

A  perspectiva  da  Investigación-Accion viveu  um  momento  importante  quando

ocorreu o Simpósio Mundial sobre Investigación-Acción em Cartagena, Colombia,

em 1977, com protagonismo decisivo de cientistas sociais do sul global (Borda 1986,

p. 13), que junto ao Congresso Brasileiro de Geografia em Fortaleza, um ano depois,

marcou  o  fortalecimento  das  correntes  críticas  nas  Ciências  Sociais  latino-

americanas.

Sobre o significado da IAP para a Geografia, Borda (2013a, s.p.) aponta:

Así  como  se  construye  socialmente  el  territorio/espacio,  también  se  construye
socialmente  la  ciencia  como  conocimiento,  que  queda  sujeta  a  interpretación,
reinterpretación,  revisión  e  enriquecimiento  constantes.  En  esta  forma,  lo  que  se
aprende y descubre con la IAP queda listo para su desarollo y aplicación inmediata en
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las políticas de ordenamiento territorial, en el uso del ambiente ecológico y en otras
prácticas sociales y economicas.

Em diálogo com a Geografia,  Fals Borda também destacava a amplitude da luta

política-epistêmica, à qual a IAP buscaria contribuir:

De  poco  vale  reordenar  el  territorio  o  controlar  su  utilización  geográfica  si  los
habitantes  y  sus  dirigentes  no  sienten  que  marchan  hacia  metas  superiores  de
organización social y política, hacia la gran aventura de emancipación de los pueblos,
con el fin de romper la situación explotadora y opresiva que ha saturado al mundo con
las políticas del  maldesarollo  y  de la  todavia  peor  globalización capitalista  salvaje,
cuyos límites deben estabelecerse por nuestros países y sus gentes, tarde o temprano
(ibid.).

Borda  deu  um  papel  à  IAP  que  superou  seu  caráter  de  mera  abordagem

metodológica  nas  Ciências  Sociais  críticas,  vendo  nela  uma  “filosofia  da  vida”

(BORDA & RAHMAN 1991, p. 16; BORDA 2013b) e vale certo cuidado diante deste

constatação de não sobrevalorizar o papel do saber e fazer científico em sua relação

com saberes e fazeres dos movimentos sociais80. 

De toda forma, a IAP deixou um legado importante como ferramenta de geração de

saberes  emancipatórios  por  ter  relacionado  diretamente  a  Ciência  Social  ao

fortalecimento  dos  movimentos  populares  e  sua  construção  de  poder  popular

(BORDA  1986,  p.  14).  Nessa  relação,  o  protagonismo  está  com  as  classes

populares em luta, conforme afirma Anisur Rahman (1991, p. 13): 

Muitos trabalhos de IAP têm sido inspirados pela noção de “luta de classe” tal como
encorporado no materialismo histórico, mas IAP opõe-se a certas interpretações do
materialismo histórico que vê a transformação social como primeiramente uma tarefa
dum partido de 'vanguarda' que assume (por ela mesma) obter uma consciência mais
'avançada' comparada á das massas81.

Um conceito que bem expressa as ideias de Orlando Fals Borda é o conceito do

80 Em alguns escritos, a IAP ganha um papel de “postura de vida”: “Y conviene, en este momento de
desafío, que recordemos tanto nosotros como los demás, que se adopta decisión o opción existencial
más bien permanente cuando uno decide vivir y trabajar con la IAP (BORDA & RAHMAN 1989, p.
16).” Em outro texto, Borda (2003, p. 103) chega a defender que “sin la IAP, la democracia no (…)
prosperaría. Ambas son hermanas en la acción social  y en la concepción intelectual.” Podem ser
exclamações que expressam a empolgação e ao mesmo tempo um desejo referente ao compromisso
com a luta, mas merece um cuidado aqui não trocar meios e fins, no sentido de que a afirmação
talvez  poderia  ser  melhor  formulada  no  sentido  de  que  “sem a  luta  popular,  a  democracia  não
prospera, portanto a importância da IAP como ferramenta que fortalece e faz avançar essa luta.”
81 Tradução livre. No original: “Many PAR [Participatory Action Research] works have been inspired
by the notion of “class struggle” as embodied in historical materialism, but PAR is opposed to certain
interpretation  of  historical  materialism  that  views  social  transformation  as  primarily  the  task  of  a
'vanguard' party which assumed (itself) to have a more 'advanced' consciousness relative to that of the
masses.”
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“sentipensamento”.  Victor  Manuel  Moncayo  (2009,  p.  10,  grifo  meu)  escreve  na

apresentação de uma coletânea de textos chaves da obra de Borda publicado pelo

CLACSO:

… el hombre-hicotea que sabe ser aguantador para enfrentar los reveses de la vida y
poder superarlos, que en la adversidad se encierra para volver luego a la existencia
con la misma energía de antes, es también el hombre sentipensante que combina la
razón  y  el  amor,  el  cuerpo  y  el  corazón,  para  deshacer-se  de  todas las  (mal)
formaciones que descuartizan esa armonía y poder  decir  la  verdad,  tal  y  como lo
recoge  Eduardo  Galeano  en  el  libro  de  los  abrazos,  rindiendo  homenaje  a  los
pescadores de la costa colombiana.

Borda expressa o quanto seu “sentipensar” foi inspirado pelos ribeirinhos caribenhos

colombianos, ao explicar que é com eles que chegou a conhecer esses próprios

conceitos, do “hombre hicotea e sentipensante”. A partir da convivência, Fals Borsa

conheceu e impressionou-se com a cultura ribeirinha,  uma cultura marcada pela

relação íntima e integrada dos ribeirinhos com a água e a terra de sua região. Os

ribeirinhos assim estariam preparados tecnicamente para um “rico modo de vida”,

uma vida anfíbia, à beira rio:

[Los  ribereños]  inventaron  por  ejemplo  el  concepto  de  'sentipensante'.  Es  el
'sentipensante' que aparece en mis libros, eso no lo inventé yo, eso fue alli [en los
sitios  junto  a  los  ribereños  en  la  region  caribeña  La  Grande Magdalena]  (…).  Un
pescador que iba conmigo dijó: 'mira nosotros de realidad creemos que actuamos con
el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas,
asi  somos  sentipensantes.'  Concepto  tan  sensillo,  cierto,  se  entiende,  es  muy
bonito, ...82

Sentipensando, estes ribeirinhos precisam saber aguentar o sofrimento, e por isso

inspiram-se na espécie de tartaruga “hicotea” (encontrada, sobretudo, em Colombia

e Venezuela) que sabe proteger-se imobilizada durante meses, em meio à lama, da

seca chegando com o nível da água do rio abaixando e, mas volta a viver com plena

energia quando a água voltar. Borda conta:

“Hombre hicotea. Hombre que aguanta los revezes de la vida por que sabe esperar su
momento. 'Somos hombres hicoteas. Sofrimos mucho, pero tambien gozamos. (…)
Apesar de nuestra pobreza dicen, va ganando la alegria.”

Arturo Escobar inspira-se nos trabalhos de Orlando Fals Borda em “Sentipensar con

la tierra” (2014, p. 16):

82 Esta citação como as do parágrafo anterior e a citação a seguir são transcrições de um vídeo no
qual Borda explica as origens do sentipensamiento e do hombre hicotea. A data da gravação não está
indicada.  O  vídeo  está  disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?v=LbJWqetRuMo>
(Acessado em 26/11/2015)
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Sentipensar con el territorio implica pensar desde el corazón y desde la mente, o co-
razonar,  como  bien  lo  enuncian  colegas  de  Chiapas  inspirados  en  la  experiencia
zapatista; es la forma en que las comunidades territorializadas han aprendido el arte
de vivir.

2.3.5 “IMPOSSÍVEL ENTENDER UMA VIZINHANÇA SEM SER UM DOS  

VIZINHOS”: ACTION ORIENTED SOCIAL GEOGRAPHY

A partir da década de 1960, a Geografia de língua inglesa, sobretudo nos EUA abriu-

se cada vez mais para influências do pensamento crítico. Geógrafos cada vez mais

viram a  necessidade,  além de  tratar  de  conflitos  e  lutas  sociais  como tema na

Geografia, de desenvolver instrumentos para poder envolver-se ativamente neles.

Um  desses  geógrafos  foi  William  Bunge  que  propôs  uma  redescoberta  do

conhecimento e da práxis geográficas. Ele mesmo procurou fazê-lo, apropriando-se

do método investigativo da expedition radicalizando seus objetivos e a relação com o

meio por ela estabelecida. Convocou para e realizou expeditions:

(…) para as áreas mais pobres, contribuindo mas do que tomando, planejando junto
(mais do que para) as pessoas. (…) Moradores locais deveriam receber treinamento
em habilidades geográficas (...)  em vez de serem vistos como objetos de estudo 83

(PEET 1998, p. 73).

O interessante da atitude de Bunge foi redefinir práticas geográficas o que aponta,

como  na  discussão  do  operaísmo,  para  uma  questão  importante  para  os

movimentos sociais  em geral:  até  que ponto  e  como é possível  apropriar-se  de

técnicas científicas (e o conhecimento por elas gerado) desenvolvidas sob as lógicas

do saber dominante (muitas vezes para reforçar formas de exploração e dominação,

como é o caso de expedições)?

Bunge  responde  esta  pergunta  ao  tomar  o  formato  “expedição”  como  ponto  de

partida,  mas  para  ir  além  do  que  ela  se  propõe  a  ser  tradicionalmente.  Ele

reivindicou que além dos geógrafos irem como externos para analisar a situação

num dado local, como áreas pobres que normalmente foram visitados para fazerem

entrevistas,  observações  em campo e  mapeamentos  para  depois  voltar  para  as

universidades para escrever relatos, eles deveriam ir para “as regiões” e ganhar uma

83 Tradução livre. No original: “ (...) to the poorest areas, contributing rather than taking, planning with
(rather than for) people. (...) Local people should be trained in geographic skills so they could become
part of the solution rather than being objects of study.”
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sensibilidade pela “região” ao tornarem “as regiões suas regiões”:

Ele [o geógrafo] sabe o que as pessoas na região precisam em termos geográficos ao
se tornar uma pessoa da região. Ele mora com a sua família e trabalha na região, o
destino dela é seu destino84 (BUNGE 1977, p. 37).

Em outro lugar Bunge (2011, p. XXV) reforça essa posição ao defender que seria

“impossível entender uma vizinhança sem ser um dos vizinhos85.”

Duncan Fuller & Rob Kitchen (2004, p. 2) dão tributo a Bunge de ter, de fato, tentado

colocar em prática o que reivindicava: 

Somente poucos geógrafos, como Bill Bunge e Bob Colenutt, parecem ter pisado na
rua.86

Ao mesmo tempo, Bunge admite que se tornar alguém da região não era tarefa fácil

sob  o  cuidado  de  não  negar  suas próprias  raízes,  mas  a  possibilidade  da

identificação orgânica com as causas de pessoas de uma dada área e a relação de

poder entre geógrafos e moradores da área também tornar-se-iam outra (FULLER &

KITCHEN 2004, p. 2). Ao depender diretamente da comunidade, a relação de poder

mudaria,  o geógrafo ele mesmo dependeria da relevância e do impacto de suas

pesquisas,  de  sua  atuação  como  geógrafo,  junto  a  outros  moradores  da  área

(BUNGE 1977).

Em  1969,  Bunge  funda  a  Detroit  Geographical  Expedition  and  Institute (DGEI,

Expedição e Instituto Geográficos de Detroit), com a intenção de intervir diretamente

na  sociedade  de  forma  inusitada,  e  de  inserir  moradores  das  localidades

pesquisadas nas equipes do instituto (HEYNEN & BARNS 2011, p. XI). Em geral,

com sua postura e prática geográfica, Bunge causou muita polêmica na época e

acabou  sendo  demitido  pela  Universidade  Estadual  de  Wayne  (EUA)  onde

lecionava. Mas não por isso deixou de fazer Geografia, fundou a Society for Human

Exploration (Sociedade para a Investigação Humana) onde se propôs a atuar em

três  áreas:  educação,  publicações  e  expedições  (mantendo-se  fiel  à  ideia  da

redefinição de práticas geográficas clássicas) para áreas dos oprimidos. Mesmo que

84 Tradução  livre.  No original:  “He  [the  geographer]  knows  what  the  people  in  the  region  need
geographically by becoming a person of that region. He lives there, works there, has his family there,
his fate is their fate.”
85 Tradução livre. No original: “... impossible to understand a neighborhood without being a neighbor.”
86 Tradução  livre.  No  original:  “Only  a  few geographers,  such  as  Bill  Bunge  and  Bob  Colenutt,
appeared to take the step onto the street.”
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a atuação não tenha se estabelecido em longo prazo, até meados dos anos 1970

Bunge manteve sua atuação conforme sua proposta de Geografia como intervenção

social, indo para o Canada em 1972, onde foi co-fundador da Toronto Geographical

Expedition. 

Em Fitzgerald: geography of a revolution (2011)  Bunge apresenta um retrato denso,

vivo e dinâmico do bairro Fitzgerald em Detroit,  baseado no que identifica como

regionalização do urbano, um tipo de Geografia regional de uma área urbana (ibid.,

p. XXV). No prefácio da reedição Nik Heynen & Trevor Barns, na introdução desta

reedição  (ibid.,  p.  XII)  apontam  para  o  que  tomam  como  legado  da  atuação

geográfica proposta por Bunge:

(…) a disciplina (…) cada vez mais adotou a visão que geógrafos deveriam participar
ativamente e interagir  com as comunidades que estudam. Adotou a visão que não
existe uma perspectiva como vista pelo olho de Deus do tipo que alguns universais
matemáticos  prometem.  Muito mais  estamos  todos  juntos  a  nível  da  superfície.
Pesquisa não é alguma atividade especializada pura, reservada a alguns especialistas
de elite. Mas ela deve ser exercida coletivamente, e pelo interesse comum de todos87.

A Geografia  Crítica  estabeleceu-se  como  uma  corrente  importante  da  Geografia

norte-americana  e  as  formas  de  se  fazerem  Geografia  radical  deixaram  de

incomodar tanto que geógrafos, como Bunge, fossem até demitidos. Enquanto que a

perspectiva crítica se difundia, abordagens que reivindicavam a inserção direta em

práticas de luta acabaram recebendo cada vez menos atenção. Somente umas duas

décadas depois, a partir da década de 1990, o interesse pela ação voltou com mais

força  e  forma-se  um campo na Geografia  de  língua  inglesa inspirado  no  action

research (pesquisa-ação) de outras áreas das Ciências Sociais.

Na pesquisa geográfica, códigos éticos tenderam de se preocupar em não ter impacto
negativo, não sobre a necessidade de terem impacto positivo88 (PAIN 2004, p. 657).

Como parte do problema, temos que participar da solução89 (FULLER & KITCHEN
2004, p. 2).

87 Tradução livre. No original: “(…) the discipline (…) has increasingly come around that geographer's
should actively participate and interact with the communities they study. It has come around to the
view that there is no God's eye view of the kind that mathematical universals promise. Instead we are
all together at ground level. Research is not some specialized pure activity, the preserve of a few elite
experts. But it needs to be carried out collectively, in the interest of everyone.”
88 Tradução livre.  No original:  “In  geographical  research,  ethical  codes have tended to be about
having no negative impacts, not about the need to have positive impacts.”
89 Tradução livre. No original: “As part of the problem, we must participate in the solution.”
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É  num  espírito  de  não  somente  não  influenciar  negativamente,  mas  de  tentar

participar e influenciar ativamente, que a Geografia anglófona se abre novamente

para as propostas da pesquisa-ação. Rachel  Pain (2003, p. 649) constata que a

critical  action geography (Geografia  Crítica da Ação)  teria  se tornado um campo

cada  vez  maior  dentro  da  Geografia  Social,  possibilitando  articular  o  estudo  às

práticas estudadas. Impulsos importantes neste processo vieram de experiências de

pesquisa do âmbito feminista e de gênero, onde as pesquisas têm como objetivo

não somente identificar relações de opressão, mas de participar nas tentativas de

enfrentar e superá-las. Para isso, a participação na pesquisa deveria fortalecer a

situação das mulheres contra a opressão de gênero (FULLER & KITCHEN 2004, p.

3).

Pesquisadoras sociais feministas foram entre os primeiros exigindo de pesquisadores
de se posicionarem quando discutindo seus projetos de pesquisa90 (BROWNE et al.
2010, p. 586).

No início da década de 2000 os debates acerca do action research na Geografia de

língua inglesa intensificaram-se,  como mostram as experiências apresentadas na

conferência “Beyond the Academy? Critical Geographies in Action” (Para além da

academia? Geografias Críticas em ação) (FULLER & KITCHEN 2004). Rachel Pain

(2004)  vê  na  crescente  importância  dada  à  ação  uma  reação  às  críticas  da

Geografia Crítica e Radical, de até então não ter levado para além da elaboração de

bases empíricas e a formulação de teorias, e, não negando a importância destas

tarefas,  vê  na  action  geography uma  proposta  de  somar  a  estes  trabalhos  e

possibilitar uma participação mais direta nas práticas de resistência.

A questão chave para geógrafos sociais é para quem pesquisa é relevante – trata-se
de servir e informar os poderosos a ajudar aprimorar políticas institucionais, ou trata-se
de representar e empoderar grupos de pessoas marginalizados91 (PAIN 2003, p. 651)?

Com  a  ampliação  do  campo  da  action  research na  Geografia,  multiplicaram-se

experiências de conectar  explicitamente envolvimentos em lutas de resistência e

atividades  de  pesquisa.  Pain  (2004,  p.  655)  relata  que  temáticas  tais  como

ocupações urbanas, sem-teto, imigração, anti-racismo, saúde, espaços públicos e

exclusão, seriam as principais abordadas por “geógrafos em ação” (CRANG 2003, p.

90 Tradução livre. No original: “Feminist social researchers in geography were amongst the first to
argue for researchers to position themselves when discussing their research projects.”
91 Tradução livre. No original: “A key question for social geographers is, to whom research is ‚relevant
-  is  it  about  servicing  and  informing  powerful  groups  and  making  policies  work  better,  or  about
representing and empowering marginalized people.”
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496).  Jenny  Pickerill  e  Paul  Chatterton  (2006,  p.1)  elaboram  uma  proposta  de

autonomous  geographies (Geografias  Autônomas)  para  denominar  e  analisar

espaços nos quais pessoas:

(…) desejam constituir formas não-capitalistas, igualitárias e solidárias da organização
política, social e econômica através de uma combinação de resistência e criação92.

Chatterton (2008) nisso discute sua posição do que chama de public activist-scholar

(acadêmico-ativista público), numa proposta de defender a co-relação de atividade

acadêmica e ativismo93. Chatterton, junto a Duncan Fuller e Paul Routledge, trabalha

diretamente com abordagens de investigação-ação participativa como método de

suas  activist geographies  (Geografias Ativistas) (CHATTERTON et al.  2007),  uma

Geografia que está “... preocupada com a ação, a reflexão e o empoderamento para

desafiar relações de opressão”94(ROUTLEDGE 2009, p. 1).

Geografia  Ativista  também é o  ponto  de  referência  de  Don Mitchell  (2006),  que

formula uma proposta de popularizar Geografias Radicais no âmbito do People's

Geography Project (Projeto de Geografia Popular), onde também faz referência ao

trabalho de Bunge (2011) sobre o bairro periférico Fitzgerald, alegando que lendo

esse livro mais de 30 anos depois de escrito, seria difícil entender a esperança que

Bunge teve em um ativismo progressista e que esse poderia, de fato, “change the

world” (mudar o mundo). Mitchell avalia que essa visão estaria muito distante da

percepção e do autoentendimento da Geografia que ele próprio chegou a conhecer

e estudar durante seus anos de formação em Geografia. 

92 Tradução livre. No original: “... desire to constitute non-capitalist, egalitarian and solidaristic forms
of polticial, social, an economic organization through a combination of resistance and creation.”
93 O ativismo aqui remete a um conceito de ativismo muito difundido no norte global, baseado em
uma abordagem voluntarista da ideia de atuação transformadora, onde o sujeito assume a postura de
ativista individualmente sugerindo que, quanto mais seguirem o seu exemplo, maior a chance de
transformação. Essa forma de ativismo parece estar, ao menos em parte, desvinculada da questão
das relações e da luta de classes em sua dimensão coletiva no sentido amplo e por isso difere-se do
que chamo neste trabalho de militância. O uso deste termo em geral é menos comum nos Estados
Unidos, como vemos também pela discussão no capítulo 2.3.6 nas páginas que se seguem.
94 Tradução livre. No original: “... concerned with action, reflection, and empowerment in order to
challenge oppressive power relations. ”
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2.3.6  “UM  FOCO  NA LUTA A PARTIR  DA PERSPECTIVA DA LUTA”:  

MILITANT RESEARCH

[Pesquisa  militante  pode  ser  definido  como]  o  lugar  onde  academia  e  ativismo
encontram-se na busca de novos caminhos de atuação que levem a novas formas de
pensamento.  Tem uma ampla  gama de  advocacy research  nas universidades que
comenta sobre e acerca de ativismo sem a expectativa de envolvimento direto com o
mesmo.  'Militant  research'  trabalha  nos  e  junto  aos  movimentos  dos  quais  trata95

(MILITANT RESEARCH COLLECTIVE 2013, s.p., grifo meu).

Apesar  da  existência  de  uma  diversidade  de  elaborações  de  pesquisa-ação  no

mundo anglófono, o próprio conceito de  research militancy é considerado recente

pelos organizadores  do  “Militant  Research  Handbook”  (Manual  de  Pesquisa

Militante). Isso talvez expressa-se também no fato dos organizadores na introdução

deste pequeno manual explicarem ou até justificarem o por que do uso do termo

“militância”, fazendo referência tanto a Martin Luther King, que teria relacionado o

termo  militância  à  persistência  e com  isso  ao  equilíbrio  muito  mais  do  que  à

violência,  tão  como aos  processos  de  luta  na  Argentina  e  na  Espanha,  onde  a

militancia de investigación teria ganhado importância desde 2001. 

Em termos recentes e numa perspectiva internacional, Joan Saab (2013, pp. 6-7) vê

como  referências  para  práticas  de  militant  research  o  Colectivo  Situaciones  da

Argentina, o Observatório Metropolitano da Espanha, o coletivo Mosireen do Egito,

os  coletivos Sarai  e  RAQS Media Collective  da Índia  e  o grupo TIDAL:  Occupy

Theory,  Occupy  Strategy96 (Ocupe  teoria,  ocupe  estratégia).  Saab  (ibid.)  cita  o

mission statement (missão) deste último:

Em 'Tidal', teoria é um meio de análise que nos possibilita de coletivamente entender
melhor a nossa situação. Estratégia segue. (…) Ação significa a busca e criação de
rupturas da ordem existente97.

“Pesquisa para quem?”, pergunta em seguida Andrew Ross (2013, p. 9) ao discutir a

95 Tradução livre. No original: "[...] the place where academia and activism meet in the search for new
ways of acting that lead to new ways of thinking. There is a wide range of advocacy research in
universities that comments on and about activism without expecting the work to be directly engaged
with it. Militant research works in and with the movements it is concerned with." 
96 Os  sites  dos  grupos  na  sequência  em  que  aparecem  no  texto:
<http://colectivosituaciones.blogspot.com.br;  http://observatoriometropolitano.org;  http://mosireen.org;
http://www.sarai.net;  http://www.raqsmediacollective.net;  http://www.tidalmag.org>  (Acessados  em
15/5/2015)
97 Tradução livre. No original: “In Tidal, theory is a means of analysis that can enable us to collectivley
better understand our situation. Strategy follows. (…) Action means the search for, and creation of
ruptures in the existing order.”
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diferença entre advocacy research e militant research. Para ele, militant research:

(…)  mais  frequentemente  (…)  envolve  a  participação  ativa  e  comprometida  do
pesquisador no movimento político de seus sujeitos. Em oposição a, por exemplo, a
observação  participante,  um  método  favorecido  entre  etnógrafos,  pesquisadores
militantes envolve participação por convicção, onde pesquisadores têm um papel nas
ações  e  compartilham  os  objetivos,  as  estratégias,  e  a  experiência  de  seus
companheiros devido as suas próprias convicções e não meramente por que essa
conduta apresenta um caminho conveniente para obter seus dados [de pesquisa]98.

Para uma relação sincera  entre  pesquisador  militante  e  movimento social,  Ross

aponta para a importância de um compromisso de confiança a longo prazo,  um

comprometimento mútuo e o engajamento político. Experiências Ross (2013) traz de

uma pesquisa militante no movimento contra o endividamento individual apontando

para  o  potencial  do  uso  da  pesquisa  militante  quando  conduzida  pelo  próprio

movimento social. Sua tarefa seria de:

(...)  avaliar como a expressão de sentimentos pela parte dos endividados pode ser
analisada para formar uma força efetiva contra o poder organizado da indústria das
finanças99 (ibid., p. 9).

O Team Colors Collective em apresentação de uma oficina sobre pesquisa militante

define no que entende ser militant research:

Militant research e co-research fornecem uma gama de ferramentas – isto é conceitos,
técnicas e mecanismos – que contribuem com estruturas existentes em movimentos
radicais ao acrescentar componentes de pesquisa e ao assumir a função direta na
produção  de  conhecimento  e  de  estratégias  que  estão  em  ressonância  com
campanhas, organizações e iniciativas dos movimentos sociais. Nisso 'militant' e 'co-
research' fornecem 'um foco na luta a partir da perspectiva da luta''100 (grifos meus).

Stevphen  Shukatis  e  David  Graeber,  na  compilação  “Constitutent  imaginations.

Militant  investigations,  collective  theorization”  (imaginações  contituintes,

investigações militantes, teorizações coletivas), ampliam este conceito, relacionando

98 Tradução livre. No original: “...more often than not (…) entails the researchers' active and comitted
participation in the political movement of their subjects. As opposed, say, to participant-observation,
which is a favored method among ethnographers, militant research involves participation through by
conviction, where researchers play a role in actions and share the goals, strategies, and experience of
their comrades because of their own committed beliefs and not simply because this conduct is an
expedient way to get their data.”
99 Tradução livre. No original: “… gauge how the mass expression of sentiment on the part of the
indebted can be channeled and shaped into an effective counter force against the organized power of
the finance industry.”
100 Tradução livre. No original: “Militant and co-research provides a set of tools – that is concepts,
techniques and mechanisms – that contribute to existing frameworks in radical movements by adding
research components and by taking a direct role in producing knowledge and strategies that resonate
with movement campaigns, organizations, and initiatives. Here militant and co-research provides 'a
focus on struggle from the perspective of struggle.'”  Introdução a uma oficina de “Militant and Co-
research”  realizado  pelo  Team  Colors  Collective  em  2009.  <http://teamcolors.
wordpress.com/2009/06/08/workshop-what-is-militant-research/>
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research  militancy  tanto  a  um  método  da  ação  política  como  a  uma  forma  de

[geração] de conhecimento: 

Militant  research não  é  meramente  uma  tarefa  especializada,  um  processo  que
envolve aqueles tradicionalmente pensados como serem os pesquisadores.  È uma
intensificação  e  uma  aprofundamento  do  político.  Militant  research parte  de
compreensões,  experiências  e  relações geradas através  de organizar  [suas lutas],
como  método  da  ação  política  e  como  forma  de  conhecimento101 (SHUKATIS  &
GRAEBER 2007b, p. 9, grifos meus).

Em geral,  militant research inspira-se em experiências tais como a do movimento

operaísta na  Itália  (cap.  2.3.3)  ou  do  Colectivo  Situaciones  na  Argentina  pós-

protestos de 2001 (cap. 2.3.7), e inserem-se em contextos de ativismo político em

sua maioria no contexto urbano no norte global. Experiências mais recentes foram

feitas  em  relação  aos  chamados  movimentos  occupy (HARVEY  et  al.  2012),

ocupando praças e ruas de diversas cidades do norte global com inspiração nos

protestos de Nova York de 2012 contra a dominação e influência política de bancos

e empresas financeiras multinacionais. Com estas novas formas de luta surgiram

novos desafios de geração de conhecimento e com isso de pesquisa, aos quais

coletivos como o Militant Research Collective102 ou o Occupy Research Collective103

dispõem a  buscar  respostas.  Outro  coletivo,  o  Counter  Cartographies  Collective

(Coletivo de Contra-cartografias) focaliza em seu trabalho no papel da cartografia e

sua  importância  como  ferramenta  de  transformação  social  buscando  elaborar

“Mapping as (cartografar como) militant research”, tendo também como referência as

experiências citadas acima (COUNTER CARTOGRAPHIES COLLECTIVE 2012).

2.3.7  “A  PARTIR  DE  LA  POTENCIA  DE  ESTOS  SABERES  

SUBALTERNOS”: MILITANCIA DE INVESTIGACIÓN

Situaciones  pretende  ser  un  proyecto  de  lectura  "interna"  de  las  luchas,  una
fenomenología (una genealogía) y no una descripción "objectiva". Porque sólo de esta
forma el pensamiento asume una función creadora, afirmativa, para dejar de ser una
mera reproducción de lo existente. Y porque sólo en esta fidelidad con la inmanencia
el pensamiento es aporte real, dinámico, lo cuál es todo lo contrario de la elaboración
de un  programa o un esquema que encasille  y  sature  las  prácticas (COLECTIVO
SITUACIONES 2001, contracapa).

101 Tradução livre.  No  original:  “Militant  research  is  not  a  specialized  task,  a  process  that  only
involves those who are traditionally thought of as researchers. It is an intensification and deepening of
the political. Militant research starts from the understandings, experiences, and relations generated
through organizing, as both a method of political action and as a form of knowledge.”
102 http://militantresearchcollective.org/MRC/Home.html
103 http://occupyresearchcollective.wordpress.com/
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O trabalho do Colectivo Situaciones surge na América Latina em um momento de

insurgência  marcante.  “Que  se  vayan  todos!”,  declaram  em  dezembro  de  2001

centenas de milhares de argentinos em protestos fulminantes que tomaram as ruas,

com destaque da capital Buenos Aires. Se o coletivo já tinha se formado e atuado

antes desta data, influenciado pela crise social e política que estava se agravando

aos finais da década de 1990 na Argentina, certamente suas reflexões e também a

sua visibilidade receberam um impulso significativo, como em geral a reflexão das

lutas recebeu contribuições instigantes, pela vivência desta revolta popular argentina

de 2001 (COLECTIVO SITUACIONES 2003, 2004, TOUZA & HOLDREN, p. 74). Ao

mesmo tempo em que inspirados, os integrantes em sua função de universitários e

ativistas se viram diante de um entrave: como compreender o novo a base do velho,

qual  método  para  não  somente  compreender,  mas  pensar  e  intervir  junto  aos

movimentos sociais:

Sino que da lugar  a lo  que decía Gilles Deleuze “la creación como resistencia,  la
resistencia como creación”. Creo que lo mismo podríamos decir de cada una de las
otras experiencias que estamos investigando. Y nosotros consideramos que el mismo
colectivo nuestro, es una experiencia que consiste en resistir y crear, crear resistiendo
en el terreno del pensamiento vinculado a la práctica (COLECTIVO SITUACIONES
2005, p. 169).

O “ponto de partida” do grupo foi  a questão de como relacionar o compromisso

militante como elemento diretamente político com o vínculo com a universidade e

processos  de  geração  de  conhecimento de  seus  membros.  Partiu  para  elaborar

então uma proposta e práticas de uma militancia de investigación:

El grupo, entonces, se desarrolla revisando esta doble faz de su existencia: aquella
que surgía de revisar la própria práctica militante, y aquella otra que se preguntaba por
los modos en que la práctica política se vincula 'desde adentro' con la producción de
saberes efectivos (COLECTIVO SITUACIONES 2004, p. 97).

Nesse processo, o grupo formula perguntas que orientam as suas reflexões. Com

quais dispositivos perceptivos e conceituais poderiam ser capturados à emergência

de novos elementos de sociabilidade, se, para isso, seria necessário elaborar uma

nova forma de sentir e de pensar? Como vincular-se à fragilidade de seu surgimento

sem correr o risco de neutralizá-los (mesmo sem querer) (ibid., p. 99)? Em contato

com as dinâmicas dos processos de resistência, o coletivo viu a necessidade de se

preocupar com a questão de como construir  uma relação de quem se propõe a
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pesquisar  e  escrever  sobre,  e  com isso  fixar  em palavras  o  que  vivencia,  sem

reproduzir  relações  vanguardistas  ou  objetivadoras  com os  processos  refletidos.

Dizem claramente que na investigação militante não há um objeto de pesquisa e

perguntam:

Como articular los puntos de potencia y creación sin gestar una unidad jerarquizante
que se encargue de 'pensar' por 'todos', de 'dirigir' a 'todos'? Como trazar líneas de
resonancia dentro de las redes resistentes sin subordinar ni subordinarse (ibid., p. 99)?

Nesse contexto o Colectivo Situaciones entende as ideologias como um cimento

constituinte de coesão que deve ser dissolvido, vendo na idealização que existe a

priori uma força destrutiva. Com isso pretende valorizar a importância do momento,

e coloca-se a questão:

(...)  cómo trabajar a partir de la potencia de lo que es y no a partir de la diferencia
entre lo que es y lo que 'deberia ser' (ideal)? (…) La MI [militância de investigación] no
extrae el compromiso de un modelo de futuro, sino de una búsqueda de la potencia en
el presente (ibid., p. 101, grifos no original).

Não saber de antemão dos resultados de um processo de construção coletiva, de

uma luta, traz uma riqueza dos processos e a  militancia de investigación deve se

inteirar neles, fortalecendo a busca aberta sem fechá-la para forçadamente chegar a

conclusões ou respostas precipitadas e imaturas. Para tal, o coletivo insiste em uma

postura  antiutilitária  ao  desenvolver  uma proposta  de  militancia  de investigación,

onde os pesquisadores somente sabem como começar não com a finalidade de ir

em busca de respostas e sim de capacidades, e com o objetivo de potencializar as

práticas que se refletem, que são acompanhadas sob preocupação permanente de

rompimento da diferença entre “nós” e “eles” (ibid., pp. 101-103). Dizem claramente

que uma investigação militante não tem objeto de pesquisa.

Así, el universo de los dominados existe escindido: como un servilismo activo y una
subordinación voluntaria, pero también como un silencioso lenguaje que hace circular
un conjunto de chistes, rituales y saberes que conforman los códigos de la resistencia. 

Y bien, es esta anterioridad de las resistencias lo que da pertinencia a la fundación de
la figura del Militante Investigador, cuya pretensión es desarrollar una labor teórica y
práctica  orientada  a  coproducir  los  saberes  y  los  modos  de  una  sociabilidad
alternativa,  a  partir  de  la  potencia  de  estos  saberes  subalternos (COLECTIVO
SITUACIONES 2003, s.p.).

Em  termos  conceituais  a  militancia  de  investigación proposta  pelo  Colectivo

Situaciones baseia-se na hipótese da possibilidade e necessidade da construção de
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contrapoder,  dando  destaque,  nesta  construção,  à  importância  de  saberes

subalternos,  o  próprio  militante  investigador  devendo  relacionar-se  com  estes

saberes mantendo-se fiel  a  uma postura do “não saber”  o que,  nas palavras do

coletivo,  em  referência  a  Joseph  Jacotot,  significaria  uma  antipedagogia.

Importantes  ferramentas  da  militancia  de  investigación são  oficinas  e lecturas

colectivas,  fundados  em  experiencias concretas  de  luta.  O  caráter  militante  da

investigação daria-se baseado em quatro condições, (1) o caráter da motivação que

sustenta  a  investigação,  (2)  o  caráter  prático  da  investigação,  (3)  o  valor  do

investigado e (4) seu procedimento efetivo, no qual seu desenvolvimento já é parte

do  resultado.  Valores  importantes  que  fundam  toda  a  proposta  de  investigação

militante afinal, são o amor e a amizade, que colocam a importância da qualidade

acima da quantidade, e que fazem com que o compromisso da investigação militante

vai par além de uma articulación de cunho intelectual e sim, ganha forma como uma

composición,  o que os integrantes do Colectivo Situaciones entendem como algo

mais  intenso  que  qualquer  compromisso  meramente  político  ou  ideológico

(COLECTIVO SITUACIONES 2003).

Na introdução da tradução de um dos principais textos do coletivo sobre a militancia

de investigación (COLECTIVO SITUACIONES 2004), os tradutores Sebastian Touza

e Nate Holdren (2007) perguntam ao Colectivo Situaciones com qual termo deveriam

traduzir  militancia  de  investigación  - “militant  research”  ou  “research  militancy”:

“ambos”,  o  COLECTIVO  SITUACIONES responde,  afirmando  que  pensam  essa

atividade no sentido de um movimento duplo:

(...)  para criar caminhos de sermos militantes que escapamos das certezas políticas
estabelecidas a  priori  e  que abraçamos política  como pesquisa (neste  caso,  seria
'research militancy'),  e, ao mesmo tempo, de inventar formas de pensar e produzir
conceitos que rejeitam precedimentos acadêmicos, soltam-se da imagem de um objeto
a ser conhecido e colocando o sujeito no centro da experiência (neste caso, seria
'militant research')104 (ibid., p. 74).

Na mesma introdução, os tradutores apontam para a importância dos conceitos de

potência e poder inspirados em trabalhos de Daniel Bensayag, do qual o próprio

Colectivo Situaciones adotou a figura do militante investigador que aparece em um

104 Tradução livre. No original: “... to create ways of being militants that escape the political certainties
established a priori and embrace politics as research (in this case, it would be 'research militancy'),
and,  at  the  same time,  to  invent  forms of  thinking  and producing  concepts  that  reject  academic
procedures,  breaking  away  from the  image  of  an  object  to  be  known and  putting  at  the  center
subjective experience (in this case, it would be 'militant research').”
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trabalho  que  Bensayag  publicou,  em 2000,  junto  a  Diego  Sztulwark:  “Política  y

situación: de la potencia al contrapoder” (COLECTIVO SITUACIONES 2003, nota de

rodapé 2). Negando a hipótese da tomada de poder, a militância de investigação

busca  fortalecer  potências  que  levam  à  fundação  do  contrapoder.  Bensayag  e

Sztulwark (ibid., p. 79) concluem:

Militância de investigacion é uma composição de vontades, uma tentativa de criar o
que Spinoza chama de paixões alegres, que partem e aumentam a potência de todas
e todos envolvidos. Tal perspetiva somente é possível ao admitir desde o início que
não se tenham respostas, e , ao fazer assim, abandonar o desejo de guiar outros ou
de ser visto como especialista105.

2.3.8  INVESTIGAÇÃO  MILITANTE  E  UNIVERSIDADE:  LIMITAÇÕES,  

DÚVIDAS, POSSIBILIDADES

As experiências de investigação militante discutidas acima dão uma base para uma

breve reflexão de contexto e desdobramento metodológico-conceituais desta forma

de investigação. Como e em quais pontos dialoga, onde se diferencia o processo de

militância  e  investigação  deste  trabalho?  Quais  são  limitações  e  possibilidades

dentro de um contexto que relaciona compromisso acadêmico com o compromisso

do movimento social (num curso de doutorado)? São perguntas que levam, afinal,

em termos gerais, até a questão principal que orienta a discussão da segunda parte

deste capítulo 2: até que ponto e como práticas de luta permitem a geração de

saberes(-com)  emancipatórios  na  busca de fortalecer, à  base de  um diálogo de

saberes, saberes(-fazeres) da (auto-)emancipação?

Para começar, é importante considerar as potencialidades e limitações do próprio

compromisso acadêmico de um doutorado. Uma vantagem é a segurança material

durante o tempo da pesquisa através do recebimento de uma bolsa. À base disso, a

inserção em um programa de pós-graduação traz as vantagens do acesso ao mundo

do conhecimento acadêmico, participação em seminários, congressos e a valiosa

troca com e orientação por estudiosos críticos e experientes. Desde que isso seja

possível  sem que haja uma limitação significativa (sobretudo em termos político-

105 Tradução livre. No original: “Research militancy is a composition of wills, an attempt to create
what Spinoza called joyful passions, which starts from and increases the power (potencia) of everyone
involved. Such a perspective is only possible by admitting from the beginning that one does not have
answers, and, by doing so, abandoning the desire to lead others or to be seen as an expert.”  
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científicos) no que pode ser proposto, pesquisado e teorizado para a elaboração da

tese este ponto conta como vantagem. 

Ao  mesmo  tempo,  porém,  em  termos  mais  gerais,  o  vínculo  acadêmico  e  o

compromisso em que implica, podem trazer limitações na busca de fortalecer a ação

através da investigação. Quando defendi a primeira versão do projeto no Instituto de

Pesquisa  e  Planejamento  Urbano  e  Regional  (IPPUR),  onde  fiz  um  ano  de

doutorado antes de migrar  para Geografia  da UFF, fui  questionado por  que não

estaria  estudando  as  questões  colocadas  no  meu  projeto  em  meio  ao  próprio

movimento, por que eu queria me inserir na academia? E fui questionado se seria

possível, diante das questões e a metodologia propostas, manter o “distanciamento

necessário” para realizar o estudo? Não foram questões que fizeram a banca me

barrar de entrar no curso, mas claramente foram consideradas como limitações do

meu projeto.

As regras da academia em geral exigem e valorizam o distanciamento, e muitas

vezes fica  a impressão de que quanto mais  abstrato  e  mais  difícil  entender  um

raciocínio acadêmico para os não academicamente instruídos, mais valor lhe parece

ser dado. Nas ciências críticas e comprometidas, não são poucos que vão contra

essa correnteza da normatização acadêmica que tanto mais empobrece e fecha a

busca  de  conhecimento  e  compreensão  do  que  qualquer  coisa.  Mesmo  assim,

muitas  vezes  uma  perspectiva  promissora  e  instigante  de  alguém  inserido  nos

próprios processos  que  pesquisa  pode  não  alcançar  seu  potencial  pelo  fato  do

pesquisador  se  ver  forçado  em  assumir  uma  posição  de  alguém  externo  para

garantir a viabilidade da pesquisa. E, mesmo sendo internos no sentido de virem de

algum  movimento  social  ou  território  popular,  por  relações  de  poder  e  pelas

dinâmicas internas da academia,  muitas vezes pesquisadores populares acabam

tendo que assumir posicionamentos de ou como se fossem externos aos assuntos

pesquisados.  A ideia clássica  de pesquisar  é de se  “retirar  da cena”,  uma ideia

totalmente incompatível com a perspectiva de uma investigação militante que busca

fortalecer as lutas das quais surge e em meio às quais é desdobrada. A ideia da

necessidade do distanciamento, do não ou pouco envolvimento com os processos

investigados mais dificulta do que potencializa a nossa busca rumo à geração de

saberes emancipatórios (HERR & ANDERSON 2007, p. 46-47).
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Com isso, as Ciências Sociais, em termos gerais, muitas vezes, deixam de se abrir

para  novos  conhecimentos.  Dialogando  com  James  Scott,  comentando  sobre  a

cientificidade  nas  ciências  políticas,  parece  que  nas  ciências  cada  vez  mais

especializadas estamos aprendendo “mais e mais sobre cada vez menos 106...”. E, eu

acrescentaria, a “academização” do saber também propicia uma dinâmica segundo

a qual “cada vez menos, sabem cada vez mais”, enquanto que o nosso lema deveria

ser que “cada vez mais, sabem cada vez mais o que realmente precisam e desejam

saber.” Nadar contra a correnteza diante deste quadro, significa, contudo, nadar no

mesmo rio.  E este rio  chama-se  universidade,  uma instituição em disputa,  onde

somos minoria e onde as forças dominantes defendem a universalidade do saber e

exigem  que  se  produza  um  “pensamento  único”  (SANTOS  2002)  insistindo  na

“monocultura do saber” (dominante) (SANTOS 2005).

Há algumas regras básicas que a universidade nos traz e das quais não podemos

fugir,  seja  qual  a  abordagem  de  pesquisa  pela  qual  optamos  e  seja  qual  o

compromisso que assumamos. Estudar na universidade significa, querendo ou não,

se submeter a uma dinâmica fortemente individualizadora. Além de algumas raras

exceções como trabalhos em grupo ou as trocas em núcleos de pesquisa quem tem

que dar conta da tarefa de elaborar “sua” tese é cada um por si. Sou eu que tenho

que  passar  em provas,  fazer  os  trabalhos  do  semestre,  desenvolver  as minhas

linhas de pensamento, ir mais adiante à pesquisa. Eu tenho que escrever em meu

nome  e  eu tenho  que  ler,  estudar,  pesquisar  para  me  estabelecer  no  mundo

acadêmico. Não que teria que ser assim, mas assim é. Universidades, em termos

gerais,  são  fábricas  de  produção  de  conhecimento,  que  quanto mais  estão  sob

influência  de  interesses  privados,  e  isso  no  capitalismo significa  tanto  de  forma

indireta sob influência do Estado como de forma direta sob influência de empresas,

mais  devemos produzir  conhecimento considerado útil  para  o  progresso,  para  o

crescimento econômico, e tudo sob a força matriz de nos incentivar de sermos os

melhores, os primeiros, os únicos. A plataforma lattes é a perfeita expressão dessa

relação,  onde  devemos  nos  expor  além  de  constantemente nos  promover:  eu

106 James Scott em entrevista para o site  Theory talks: “...I do believe that in political science, the
people who do have pretentions to ‘scientificity’ are actually very busy learning more and more about
less  and  less.“  Tradução  livre:  “...  eu  acredito  que  nas  ciências  políticas,  as  pessoas  que  têm
pretensões de 'cientificidade' de fato são muito ocupados em aprender mais e mais sobre menos e
menos.” Em: <http://www.theory-talks.org/2010/05/theory-talk-38.html> (Acessado em 20/5/2015)
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escrevi isso e aquilo, eu dei tal palestra, eu tenho tais títulos e qualificações, e para

além da plataforma, devo-me promover no mundo acadêmico e mostrar que foi  eu

que tive essa brilhante ideia, esse tal termo foi eu que criei, eu descobri tal autor e o

trouxe para a atualidade, e assim por diante: o “eu” e não o “nós” é o pronome que

predomina dinâmicas e relações no mundo acadêmico.  

No caso específico de uma pesquisa de doutorado, são quatro anos nos quais além

de podermos nos juntar para pensar coletivamente em grupos de estudo, núcleos de

pesquisa,  em  encontros  e  congressos,  e,  claro  nos  processos  de  investigação,

independente disso  tudo,  são quatro  anos nos quais  exige-se  de  mim como de

qualquer outro doutorando de dar conta de uma tarefa grande e de longa duração,

sobretudo, e antes de tudo sozinho. Afinal, eu vou receber o título de doutorado. Isso

em  si, já  parece  tornar  difícil  de  realizar  o  que  seria  de  forma  genérica  uma

investigação militante, no seu sentido coletivo, de ser uma ferramenta de reflexão de

processos coletivos, pensada coletivamente, uma pesquisa pensada desde o início

por um grupo de pessoas, que todas atuam e por isso sentem a necessidade de

pesquisar, estudar, etc. Por que uma tese não pode ser escrita de forma coletiva?

Por  que  não  podemos  realizar  diversos  trabalhos  menores  que  resultam  dos

processos de pesquisa, uma vez elaborado com um grupo de pessoas, outra vez

com outro grupo, e em alguns momentos elaborados sozinhos? A resposta está na

forma na qual  a  organização e as exigências  de estudo e pesquisa refletem as

formas e a organização do pensamento (e da sociedade) em geral onde a tarefa não

é pensar o mundo para transformá-lo e sim produzir conhecimento sobre o mundo e

contribuir com processos de exploração e dominação (das pessoas, dos recursos

naturais).

Além destas questões mais gerais, no decorrer da pesquisa mostrou-se como uma

investigação militante com vínculo acadêmico é acompanhada por uma tensão entre

temporalidades. As temporalidades das lutas seguem suas próprias lógicas, muitas

vezes não meramente autodeterminadas e sim numa relação de ação-reação com

formas e forças opressoras, a situação em geral do grupo, seus integrantes, a favela

onde  atua,  etc.  Já  a  temporalidade  da  pesquisa,  que  tem  prazos  e  objetivos

concretos a serem alcançados, segue suas próprias lógicas. O desafio então, numa

investigação  militante  é  articular  estas  temporalidades  para  que  elas  estejam
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complementares  e  não  entrem em contradição,  o  que,  apesar  de  todo  esforço,

acaba  acontecendo  em alguns  momentos.  As  urgências  que  podem resultar  de

prazos  do  processo  acadêmicos  de  forma  nenhuma  devem  ganhar  importância

maior do que as urgências dos próprios processos de resistência investigados.

Em termos gerais, a forma da relação “luta social – processo de pesquisa” que deu

origem  a  este  trabalho  leva  a  uma  diferenciação  clara  em  relação  às  datas

colocadas. Se a tese tem término e fim enquanto produção teórica/acadêmica (sem

com  isso  querer  dizer  que  suas  reflexões  não  continuem  abertas  e  sujeitas  à

constante  modificação  mesmo  após  a  conclusão  da  mesma)  e  enquanto  texto

escrito e com início e fim - isso evidentemente não é o caso dos processos dos

quais trata, na qual se insere e aos quais busca contribuir. Estes, não tendo término

e nem fim, por sua vez desenvolvem dinâmicas de periodização, acontecem em

etapas e ciclos, têm altos e baixos em termos de mobilização e intensidade, em

termos de avanços e desafios. E é uma das dificuldades permanentes num processo

de investigação militante  conseguir  alcançar  alguma sintonia,  integrar-se a estes

processos para que eles se retroalimentem e fortaleçam mutuamente e não entrem

em contradição. Prazos e demandas que vêm da lógica e estrutura na qual se insere

o trabalho acadêmico nisso também podem se tornar uma ferramenta que ajuda

conseguir alcançar objetivos (pro-)postos: prazos de entrega exigem momentos de

ruptura com o fluxo de demandas contínuas dos trabalhos de base que fazem com

que se torne possível parar para refletir, repensar, e o mais difícil talvez, escrever e

construir a própria tese. 

Esta série de dúvidas e questionamentos não esgota-se por aqui  como não são

novas, mas servem para pensar inicialmente os desafios colocados ao pensarmos a

luta  pela  transformação  da  reflexão  como  consequência  e  condição  para

conduzirmos  uma  reflexão  da  luta  pela  transformação.  As  questões  colocadas

servem para apontar que, inseridos na relação do compromisso acadêmico, quais

limites e quais possibilidades encontramos e cada trabalho de pesquisa, por si, é

uma expressão de como conseguimos responder a este conjunto de limitações e

possibilidades.  Em diálogo  com uma proposta  de  diferenciar  entre  três  tipos  de

formas de organização (cap. 4.3.2) -  tipo (1)  que construímos para lutar  através

delas pela emancipação, tipo (2) na quais nos inserimos para, dentro delas, dentro
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do  possível,  lutar  em  prol  das  nossas  bandeiras,  e  tipo  (3)  que  servem  tão

claramente para reprimir  e dominar que somente resta atuar contra e para além

delas  -  considero  a  universidade  uma instituição  do tipo  (2),  e  concordo,  neste

sentido, em partes com Santos (2007, texto de contracapa):

Não se muda o mundo de uma vez, é importante fazer duas coisas: trabalhar dentro
da  universidade  convencional  e  criar  instituições  paralelas.  Durante  muito  tempo
vamos ter que agir assim. Isso é característico de um tempo de transição: trabalhar o
velho  para  renová-lo  até  o  limite.  A universidade  tem um máximo de  consciência
possível,  é  preciso  explorá-la.  E  pode-se  fazer  ecologia  de  saberes  dentro  da
universidade.  Isso  é,  para  mim,  a  extensão  universitária  às  avessas;  a  extensão
convencional é levar a universidade para fora, a ecologia de saberes é trazer outros
conhecimentos  para  dentro  da  universidade,  uma  nova  forma  de  pesquisa-ação.
(SANTOS 2011, texto de contracapa).

Precisamos ter a clareza da fragilidade do nosso “atuar dentro” e nessa relação, a

construção  de  saberes-fazeres  próprios  dos  movimentos  sociais  precisa  estar

firmemente nas mãos dos mesmos, já que não sabemos até que ponto podemos

contar  com  a  instituição  universidade,  em  permanente  disputa  e  afinal  uma

instituição atrelada diretamente ao Estado capitalista em qualquer lugar que seja 107.

Enquanto que haja abertura para agir dentro dela, que o façamos dentro da melhor

maneira possível, mas sem ceder espaço no que diz respeito à nossa autonomia de

fazer  e  saber  nos movimentos sociais. Espero  que os resultados deste trabalho

demonstrem que, pessoalmente, nos últimos quatro anos de curso de doutorado na

UFF,  encontrei  condições  muito  propícias  (talvez  sem  exagero  posso  dizer

“extraordinárias”)  para colocar  em prática esta investigação militante,  graças aos

trabalhos críticos e às resistências também intra-acadêmicas de longo prazo de um

conjunto de professoras e professores, do quadro de funcionários e dos estudantes

desse curso.

107 Em muitos países o pensamento crítico em geral e na Geografia em específico tem ganhado bem
menos espaço na universidade do que no Brasil.  Em países como Argentina ou Chile,  conforme
relatos de colegas, a Geografia tem forte viés conservador. Em relação às possibilidades de fomento
à pesquisa, uma vez recursos voltem a ser mais escassos, certamente recortes de orçamento tendem
a atingir muito mais as áreas das Ciências Sociais, dentro das quais, sobretudo, as vertentes críticas.
Este processo que tem ocorrido na Alemanha, onde ciências críticas em si  são muito mais uma
exceção do que regra e onde áreas de pesquisa que muito ganham em termos de apoio da iniciativa
privada, cada vez mais recebem também o maior apoio institucional. Claramente e assumidamente a
meta das políticas institucionais é incentivar, sobretudo, áreas das ciências e suas pesquisas que
contribuem positivamente e se possível diretamente com o crescimento econômico.
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2.4 SABERES EM MOVIMENTO

O  pensamento  é  posto  como  apropriação  humana  do  real,  engendrado  pelas
atividades cotidianas, pelo trabalho. Sendo a realidade e o conhecimento movimento,
qualquer saber é sempre aproximativo: sendo absoluto e relativo, pois é a apropriação
possível naquele momento concreto, porém é ultrapassado (como momento imóvel)
pelo próprio movimento da realidade (MORAES 1997, p. 47).

Para que então serve teoria? Essa é uma questão que melhor é respondida ao ir
caminhando  num processo  constante  de  circulação  e  movimento  que começamos
aqui,  seguindo  os  passos  de  muitos  que  vieram antes  de  nos108 (SHUKATIS  &
GRAEBER 2007a, p. 33).

Cada pesquisa traz não somente a necessidade como propicia a possibilidade de

uma reflexão crítica dos métodos utilizados. Ao optar por realizar uma investigação

militante uma questão que se coloca desde os primeiros passos de projetá-la, é a

possibilidade de não somente defender, enquanto ideia,  e sim tentar colocar em

prática  o  que  Boaventura  de  Sousa  Santos  (2009)  discute  como  “diálogo  de

saberes”. Ao formular o projeto inicial, tomei como ponto de partida uma proposta de

diálogo entre “saberes científicos”, “saberes dos movimentos sociais” e “saberes dos

espaços  populares  urbanos”,  que  corresponderiam  respectivamente  ao  fazer

geográfico,  à  militância  e  à  convivência.  Gostaria  de refletir  aqui,  possibilidades,

limitações  e  perspectivas,  à luz  da  experiência  concreta  dos  últimos  anos  de

investigação militante, de colocar em prática a proposta de um diálogo de saberes.

Como nos disse Walter Mignolo, o fato de os gregos terem inventado o pensamento
filosófico, não quer dizer que tenham inventado  O [sic]  Pensamento. O pensamento
está em todos os lugares onde os diferentes povos e suas culturas se desenvolveram
e, assim, são múltiplas as epistemes com seus muitos mundos de vida. Há, assim,
uma diversidade epistêmica que comporta todo o patrimônio da humanidade acerca da
vida, das águas, da terra, do ar, dos homens (PORTO-GONÇALVES 2005, p. 3).

Em uma situação de hierarquização histórica e violenta entre epistemes, fenômeno

que Sousa Santos (2009) vem denominando de “epistemicídio”, para inverter uma

relação desigual entre saberes, parece necessário fazermos um duplo movimento.

O primeiro é um “movimento de afastamento”. Precisamos nos afastar, com vigor, da

ideia de que o saber científico ocidental-eurocêntrico, diante de outros saberes teria

uma  importância  maior,  teria  mais  autoridade  ou  levaria  a  uma  maior

responsabilidade ao entrar em diálogo com processos de prática. Para ser possível

108 Tradução livre. No original: "What then is theory for? It is a question that is best be answered
through walking, through a constant process of circulation and movement that we begin here, following
in the footsteps of many who have come before us."
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afastarmo-nos  desta  ideia  é  necessário  um  amplo  e  profundo  processo  de

(auto-)crítica da forma ocidental e dominante de se pensar e de se fazer ciência.

Para isso, precisamos entrar numa dimensão histórica e geográfica que abrange

séculos e relações geopolíticas desde os primeiros dias da colonização sangrenta, o

que está bem expresso nas palavras de Lander (2000): 

La conquista ibérica del  continente americano es el  momento fundante de los dos
procesos  que  articuladamente  conforman  la  historia  posterior:  la  modernidad  y  la
organización colonial del mundo. Con el inicio del colonialismo en América comienza
no sólo  la  organización  colonial  del  mundo sino  -simultáneamente-  la  constitución
colonial de los saberes, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario. Se da inicio
al largo proceso que culminará en los siglos XVIII y XIX en el cual, por primera vez, se
organiza la totalidad del espacio y del tiempo -todas las culturas, pueblos y territorios
del planeta, presentes y pasados- en una gran narrativa universal.

Porto Gonçalves (2002, p. 218) reforça o caráter da hierarquização de saberes, ao

dizer que:

(...) o pensamento moderno europeu coloca-se a si próprio como um saber superior no
mesmo movimento que qualifica todos os outros saberes como locais, regionais ou
provincianos.

Ramón  Grosfoguel  recorre  a  um  amplo  espectro  de  autores  e  abordagens

descoloniais para formular sua crítica epistemológica do saber científico dominante: 

Os paradigmas eurocêntricos que fundamentaram a filosofia e ciência ocidental  no
'sistema  mundo  moderno/colonial  capitalista/partriarcal'  (Grosfoguel  2005;  2006b)
pelos últimos 500 anos assumem um ponto de vista universalista, neutro, objetivo.
Chicana e estudiosas negras feministas (Moraga e Anzaldúa 1983; Collins 1990) tanto
quanto  estudiosos  terceiro-mundistas  dentro  e  fora  do  E.U.A.  (Dussel  1977)  nós
lembram que sempre falamos de uma localização específica dentro das estruturas de
poder. Ninguém escapa às hierarquias de classe, sexo, gênero, espírito, linguístico,
geogŕafico e racial do 'sistema mundo moderno/colonial capitalista/partriarcal'. Como
afirma a estudiosa feminista Donna Haraway (1988), nossos saberes sempre estão
situados. Estudiosas negras feministas chamaram essa perspectiva de 'epistemologia
afro-cêntrica'  (o  que  não  é  o  equivalente  à  perspectiva  afro-centrista)  enquanto  o
filósofo de libertação latinoamericano Enrique Dussel a chamou de 'geopoliticas do
conhecimento'  (Dussel 1977) e, seguindo Fanon (1967) e Anzaldúa (1987), eu vou
usar o termo 'corpo-política do conhecimento'109. 

109 Tradução livre. No original: “The hegemonic Eurocentric paradigms that have informed western
philosophy and sciences in the 'modern/colonial capitalist/patriarchal world-system' (Grosfoguel 2005;
2006b)  for  the  last  500  hundred  years  assume a  universalistic,  neutral,  objective  point  of  view.
Chicana and black feminist scholars (Moraga and Anzaldúa 1983; Collins 1990) as well as Third World
scholars inside and outside the United States (Dussel 1977) reminded us that we always speak from a
particular  location  in  the  power  structures.  Nobody  escapes  the  class,  sexual,  gender,  spiritual,
linguistic,  geographical,  and  racial  hierarchies  of  the  'modern/colonial  capitalist/patriarchal  world-
system'. As feminist scholar Donna Haraway (1988) states, our knowledges are always situated. Black
feminist  scholars  called  this  perspective  'afro-centric  epistemology'  (Collins  1990)  (which  is  not
equivalent  to  the afrocentrist  perspective)  while  Latin  American  Philosopher of  Liberation Enrique
Dussel called it 'geopolitics of knowledge' (Dussel 1977) and, following Fanon (1967) and Anzaldúa
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Pensar  e  teorizar  com  o  desejo  e  objetivo  de  contribuir  com  processos

(auto-)emancipatórios,  significa  conectar-se  com  esse  amplo  campo  de

(auto-)críticas  sem e  para não reproduzir  a super-valorização do saber científico,

ocidental-dominante e em geral e independente de sua natureza, crítico ou não, para

superar  relações  de  dominação  e  de  colonialidade  do  saber.  É  preciso  então,

dialogando com Sousa Santos (2011, p. 29) um exercício de ir contra e além da:

... monocultura do saber e do rigor: a ideia de que o único saber rigoroso é o saber
científico [e que] outros conhecimentos não têm validade nem o rigor do conhecimento
científico. Essa monocultura reduz de imediato,  contrai  o  presente,  porque elimina
muita realidade que fica fora das concepções científicas  da sociedade,  porque há
práticas  sociais  que  estão baseadas em conhecimentos  populares,  conhecimentos
indígenas,  conhecimentos camponeses, conhecimentos urbanos, mas que não são
avaliados como importantes ou rigorosos. E, como tal, todas as práticas sociais que se
organizam segundo esse tipo de conhecimento  são críveis,  não existem,  não são
visíveis. Essa monocultura do rigor baseia-se, desde a expansão europeia, em uma
realidade: a da ciência ocidental.

Um  autor  que  se  utiliza  da  forma  científica-ocidental  para  argumentar  contra  a

supremacia do pensamento racional  europeu é o filósofo Paul  Feyerabend.  Este

formou-se dentro do pensamento do racionalismo crítico aprendendo com um de

seus defensores mais ferozes, Karl Heinz Popper, um dos mais influentes filósofos

liberais e opositor de Jürgen Habermas na chamada “Positivismusstreit” (disputa do

positivismo).  Feyerabend (1983)  em "Contra  o  método110"  e  "Conhecimento  para

homens  livres111"  argumenta  "racionalmente"  para  contradizer  as  argumentações

“racionais” de Popper. Dialogando com uma ideia de romper com a arrogância do

saber científico diante de outras epistemes e formas de compreensão do mundo,

Feyerabend (1980, pp. 15-16) argumenta: 

Porém, um místico que consegue, através de sua própria força, sair de seu corpo para
ir ao encontro com Deus, dificilmente vai se impressionar pelo fato de duas crianças
da humanidade, cuidadosamente embrulhadas e apoiadas por milhares de escravos
científicos  e  bilhões  de  dólares,  conseguiram  dar  alguns  poucos  passos  bastante
estabanados sobre uma pedra seca - a lua - e vai, muito mais, lamentar pela quase
total  destruição  das  capacidades  espirituais  do  homem,  que  são  fruto  do  clima
científico-materialista  de  nossos  tempos.  Pode-se  morrer  de  rir  diante  desta
intervenção - mas argumentos contra ele, não se tem112.

(1987), I will use the term 'body- politics of knowledge.'”
110 Tradução livre. No original: "Wider den Methodenzwang"
111 Tradução livre. No original: "Erkenntnis für freie Menschen"
112 Tradução livre. No original: "Aber ein Mystiker, der durch eigene Kraft seinen Leib verlassen und
Gott  selbst  gegenübertreten  kann,  wird  kaum  davon  beeindruckt  sein,  da  es  zwei  sorgfältig
eingewickelten  und  nicht  besonders  gescheiten  Menschenkindern  mit  der  Unterstützung  von
Tausenden von wissenschaftlichen Sklaven und Milliarden von Dollars  gelang, einige unbeholfene
Sprünge auf einem trockenen Stein auszuführen - dem Mond -, und er wird die Abnahme und fast
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Michel Foucault (1999, p. 18-19) aponta para a importância de se saber o por que

atrás da postura de defender a superioridade de um discurso científico, no caso de

sua crítica do socialismo científico defendido pela correntes do marxismo clássico:

Quais formas de saber vocês querem desqualificar com a suposta cientificidade? Qual
falar,  qual  sujeito  de  experiência  e  saber  que  está  discursando  vocês  querem
minorizar, quando dizem: 'eu, que faço este discurso, faço um discurso científico e eu
sou cientista?' Que tipo de vanguarda teórica-política vocês querem colocar no trono,
para separá-la da diversidade de formas de conhecimento não-articulados que estão
em circulação113?

Nas  próprias  experiências  de  investigação  militante  podemos  observar  que  em

alguns casos, na forma que “acadêmicos-ativistas” refletem seu papel e o papel de

seu conhecimento para os movimentos sociais, acabam por superestimar o alcance

e a importância do papel da ciência114. Borda em um momento acaba identificando

na Investigacción Acción Participativa (IAP) uma “filosofia de vida” ou que “sin IAP la

democracia tambien no prosperaría” (BORDA 2003, p. 103) e com isso dar à IAP um

peso maior talvez do que caberia, por se tratar, antes, de uma mera metodologia de

pesquisa.  Isso  também  se  expressa  quando  compara  a  importância  da  IAP  à

importância da própria  democracia  “em si”,  afirmando de que uma não pode se

realizar sem a outra: "sin IAP la democracia también no prosperaría" . 

Uma  importância  muito  grande  ao  papel  da  ciência  e  seu  possível  poder

emancipatório,  enquanto  saber  emancipatório em  si,  foi  também  dada  por

pensadores  radicais  em  épocas  anteriores,  que  creditavam  com  entusiasmo  no

espírito libertador  do saber científico,  como afirma Scott  (2012,  p.  XIII)  em "Two

cheers for Anarchism" (Duas vivas para o anarquismo), uma obra na qual se refere

de forma afirmativa ao mesmo tempo que crítica ao pensamento anarquista:

völlige  Zerstörung  der  spirituellen  Fähigkeiten  der  Menschen  bedauern,  die  ein  Ergebnis  des
wissenschaftlich-materialistischen Klimas unserer Zeiten sind. Man kann sich natürlich über diesen
Einwand zu Tode lachen - Argumente gegen ihn hat man nicht" 
113 Tradução  livre.  No  original:  "Welche  Arten  von  Wissen  wollt  ihr  mit  dem  Anspruch  auf
Wissenschaftlichkeit  disqualifizieren?  Welches  sprechen,  welches  diskursführende  Subjekt  der
Erfahrung und des Wissens wollt ihr minorisieren, wenn ihr sagt; 'ich, der ich diesen Diskurs halte,
halte  einen  wissenschaftlichen  Diskurs  und  bin  ein  Wissenschaftler?'  Welche  theoriepoltische
Avantgarde  wollt  ihr  inthronisieren,  um  sie  aus  der  Menge  der  zirkulierenden  und
unzusammenhängenden Formen des Wissen herauszulösen?"
114 BLOMLEY (1994) em sua reflexão da relação academia-ativismo parece estar, em primeiro lugar,
preocupado como poderia conseguir administrar as duas coisas para ser tanto um “bom” acadêmico e
um “bom” ativista ao mesmo tempo, mas dentro de uma perspectiva individualizada/individualizadora
que parece estar desconectada da reflexão maior como, numa relação genérica, saberes científicos e
práticos poderiam ou deveriam estar em diálogo.
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Isso quer dizer que rejeito a corrente majoritária do cientismo utópico que dominou boa
parte  do pensamento  anarquista  ao  redor  da virada  para o  século  XX.  Diante  de
grandes avanços em indústria, química, medicina, engenharia, e transportes, não foi
nenhum  milagre  que  um  alto  otimismo  modernista  tanto  pela  direita  como  pela
esquerda levou à crença de que o problema da escassez tinha, basicamente, sido
resolvido.  Progresso  científico,  muitos  acreditaram,  tinha  descoberto  as  leis  da
natureza, e com isso o meios de resolver os problemas de subsistência, organização
social e desenho das instituições sob base científica. Com o homem tornando-se mais
racional  e  conhecedor,  ciência  acabaria  nos  dizendo  como  deveríamos  viver,  e  a
política não seria mais necessária115.

A superioridade do saber  científico esconde-se dentro de muitas formas de nós,

enquanto pesquisadores-cientistas nos sentimos mais responsáveis que outros, em

processos  coletivos,  pelo  avanço  do  processo,  ou  de  cobrar  de  nós  um

protagonismo maior. Somente à base de uma sincera autocrítica e de um "reajuste"

do papel que nós mesmos damos aos saberes científicos que construímos, porém,

parece tornar-se possível ir ao diálogo com saberes outros como “el saber popular,”

“el saber de los indígenas”, “el saber de las poblaciones urbanas marginales”, “el

saber campesino, ...” (SOUSA SANTOS 2006, p. 26).

Considerando  a  relação  em  movimento  entre  prática,  teoria  e  ideologia,  o  que

discutimos aqui  olhando mais especificamente para o campo da teoria científica,

aplica-se também para o campo da ideologia teoricamente fundada. Maia Ramnath

(2001, p. 15), para trazer um exemplo esclarecedor, ao discutir a descolonização do

anarquismo, propõe criticamente:

… descolonizar o nosso conceito do anarquismo em si. Isso significa que em vez de
tentar  construir  uma  cosmologia  fortemente  anarco-centrista  -  conceitualmente
apropriando-nos de movimentos e vozes de outras partes do mundo como parte de
“nossa”  tradição,  para,  em seguida,  mensurá-los  diante  do  quanto  pensamos eles
correspondem à nossa noção dos nossos próprios valores - poderíamos localizar a
tradição do anarquismo ocidental como uma manifestação contextualmente específica
dentre  uma  tradição  mais  ampla  -  de  fato  global  -  de  pensamento  e  práxis
antiautoritários e igualitários, de um impulso humano universal (se devo ousar dizer
uma  coisa  dessa)  rumo  à  emancipação,  que  ocorre  também  em  muitas  formas
diferentes em muitos contextos diferentes. Algo diferente torna-se então o ponto de
referência para nós, em vez de nós sermos o ponto de referência para todo o resto.
Esse é um movimento profundamente descolonizador116.

115 Tradução livre. No original: "This means that I reject the major stream of utopian scientism that
dominated much of anarchist thought around the turn of the twentieth century. In light of the huge
strides in industry, chemistry, medicine, engineering, and transportation, it was no wonder that high
modernist  optimism on the right and the left led to the belief  that the problem of scarcity had, in
principle, been solved. Scientific progress, many believed, had uncovered the laws of nature, and with
them the means to solve the problems of subsistence, social organization, and institutional design on
a scientific basis. As men became more rational and knowledgeable, science would tell us how we
should live, and politics would no longer be necessary. "
116 (…) decolonizing our concept of anarchism itself.  That means that instead of always trying to
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Para Raúl Zibechi (2008, p. 135, grifo no original), em diálogo com Anibal Quijano, a

própria relação sujeito-objeto está em questão:

Os movimentos colocam no debate aquilo que talvez seja a herança mais perversa da
modernidade: a relação sujeito-objeto. Na América Latina, e, provavelmente em todo o
terceiro mundo, essa relação seja uma imposição do colonialismo, congelada como
colonialidade do poder, que consiste na classificação e hierarquização das diferenças
(Quijano, 2000).

O que chamei de um primeiro “movimento de afastamento” da ideia da superioridade

do saber científico, rompendo com alguns de seus paradigmas dominantes (e, nos

termos  de  Ramnath,  também  do  centralismo  referente  ao  campo  ideológico

teoricamente  fundado),  abre  caminho  para  um  segundo  “movimento  de

aproximação”.  De  certa  forma,  uma  consequência  possível  do  primeiro,

aproveitamo-nos  do  impulso  de  nos  afastar-nos  da  (auto-)super-valorização  dos

nossos saberes acadêmicos, para ir ao encontro (des-hierarquizado(r)) de saberes

considerados não ou menos científicos, como saberes dos movimentos sociais e

saberes populares e periféricizados, em geral. É um movimento onde ativamente

propiciamos e participamos de encontros com saberes que são invisibilizados e que

vão  continuar  a  sê-lo  pelo olhar  dos  saberes  das  classes  dominantes  (e  nossa

intenção  certamente  não  é de  torná-los  visíveis  e  facilmente  decifráveis  diante

destes saberes). 

Frantz Fanon (2008,  p.  1-2,  grifo  meu),  em “Black skin,  black masks”  (Título  da

tradução:  “Pele  negra,  máscaras  brancas”)  reflete  o  racismo colonial  a  partir  do

ponto de vista do negro colonizado: 

O  que  um  homem  quer?  O  que  um homem  negro  quer?  Ao  risco  de  causar
ressentimento nos meus irmãos de cor, eu vou dizer que um homem negro não é um
homem. Há uma zona de não-ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, um
declive totalmente exposto, onde um levante autêntico pode vir a nascer117.

Ramón  Grosfoguel  (2011)  dialoga  com  a  obra  de Frantz  Fanon,  ao  analisar

construct a strongly anarcha-centric cosmology - conceptually appropriating movements and voices
from elsewhere in the world as part of "our" tradition, and then measuring them against how much or
little we think they resemble our notion of our own values - we could locate the Western anarchist
tradition  as  one  contextually  specific  manifestation  among  a  larger-indeed  global-tradition  of
antiauthoritarian, egalitarian thought/praxis, of a universal human urge (if  i  dare say such a thing)
toward emancipation, which also occurs in many other forms in many other contexts. Something else
is then the reference point for us, instead of us being the reference point for everything else. This is a
deeply decolonizing move (p. 15).
117 Tradução livre. No original: “What does a man want? What does the black man want? At the risk
of arousing the resentment of my colored brothers, I will say that the black is not a man. There is a
zone  of  nonbeing,  an  extraordinarily  sterile  and  arid  region,  an  utterly  naked  declivity  where  an
authentic upheaval can be born.”
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criticamente a “geopolítica  do saber”  que se  baseia  na perspectiva dominante  e

dominadora  do  narrador  enquanto  “eu”  não-situado,  método  através  do  qual

ofuscam-se autores e intenções dos cientistas que pensam e promovem uma ciência

branca ocidental baseada em um epistemicídio sexista e racista118. Zibechi (2014, p.

10) recorre a Fanon e Grossfoguel e aprofunda, em “Descolonizar. El pensamiento

crítico  y  las  prácticas  emancipatorias”  o  debate da  relação  das  "zonas  do  ser",

colonizadoras, com as "zonas do não-ser", colonializadas, subalternizadas:

En particular me interessan aquellos movimientos - como los de indígenas, de afros,
de campesinos y de pobladores de las periferias urbanas de América Latina - que
hacen política 'desde la zona del no-ser'.

A multiterritorialidade  que  encontramos em  territórios  periféricos  remete  a  uma

realidade multi-escalar e -dimensional também da relação entre zonalidades-do-ser

e zonalidades-do-não-ser. Porém essa noção de antagonismo ajuda compreender

como relações de dominação envolvem uma hierarquização de saberes. A proposta

de  distinção  entre  zona-do-ser  e  zonas-do-não-ser  nos  convida  aprofundar  a

reflexão do diálogo de saberes, dos quais alguns periféricizados e invisibilizados e

outros, mesmo que críticos e “de oposição”, visíveis enquanto saberes científicos.

Poderíamos dizer que uma pergunta para a proposta de um diálogo de saberes é se

é possível levar saberes da zona-do-ser ao encontro de saberes da zona-do-não-ser

sem que haja uma reprodução de relações coloniais de dominação, e se e como os

saberes e fazeres da zona-do-não-ser poderiam fortalecer-se com esse diálogo. 

Saberes da zona-do-ser, que tratam das zonas-do-não-ser são saberes-sobre, que

conectando-se  com  a  realidade  de  vida  e  luta  nas  zonas-do-não-ser,  acabam

tornando-se “não-saberes”119.  Se a  proposta  é,  porém de propiciar  encontros  de

118 Além da referência  bibliografica  refiro-me aqui  à  apresentação “Decolonizing  the  university?”
realizada  por  Grofoguel  no  encontro  “Second  Decolonial  Days,  Berlin”  em  outubro  de  2011.  A
apresentação está disponível  online:  <https://www.youtube.com/watch?v=LKgL92yqygk> (Acessado
em 20/11/2015)
119 “Pode  o  subalterno  falar?”  pergunta  Gayatri  Chakravorty  Spivak  (2010),  e  responde:  “O
subalterno não pode falar.” Partindo do pressuposto que “poder falar” depende também de “saber
falar”, em um diálogo “saber falar” envolve também a capacidade de “fazer-se entender”. A pergunta
bem pode, neste sentido, ser invertida: “Pode alguém da zona-do-ser, como um acadêmico, falar, isto
é fazer-se entender ao entrar em diálogo com sujeitos suberalternizados?” E se Carlos Walter Porto-
Gonçalves (2006, pp. 394-395) afirma que o pescador sabe pescar - “Mas se não soubessem, não
fariam. No fazer está sempre inscrito um saber” - mas, na sua opinião, não saberia falar  sobre a
pesca uma outra pergunta ganha importância: “Nós, acadêmicos das zonas-do-ser, no diálogo com
sujeitos subalternizados, sabemos escutar e entender?” Um belo exemplo da importância de saber
escutar é compartilhado por Orlando Fals Borda que aprendeu no diálogo com os ribeirinhos sobre a
ideia do “sentipensamento” (cap. 2.3.4).
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saberes da zona-do-ser e da zona-do-não-ser, saberes (e sujeitos) da zona-do-ser

têm, antes, muito o que aprender do que o que a ensinar. A relação de diálogo

possível, levando saberes da zona-do-ser ao encontro de saberes da zona-do-não-

ser  é  muito  mais  para  ouvir  do  que para  falar. O Movimento das Comunidades

Populares  (MCP)  expressa  essa  relação claramente  ao  afirmar  em um de seus

lemas:

Antes de ensinar o povo, devemos aprender com ele120.

Zibechi  (2014,  pp.  19-20)  explicita  esse  caráter  do  “não-saber”  de  saberes

dominantes  em  contato  com  realidades  periféricas  de  luta  indo  ao  ponto  de

questionar importantes conceitos do pensamento libertário, como o de autonomia de

Castoriadis:

Para los indigenas, los campesinos, los sectores populares y afros de América Latina,
esas tradiciones a las que se refiere Castoriadis, no existen; no hay nada que pueda
asemejarse a una tradición de lucha por las libertadas como la que existió en las
ciudades europeas a partir  del  siglo XIII,  a la  que alude en toda su obra como el
período  en  el  que nascieron  las  primeras experiencias  de autonomia.  En América
Latina estamos ante otra genealogia: las rebeliones de Tupac Amaro y Tupac Katari,
las revoluciones de Zapata y Pancho Villa, la revolución de Haití, los palenques, los
quilombos y el cimarronaje, son los percursores de quienes hoy luchan por la libertad.

Seria  o  caso  então  que  saberes  da  zona-do-ser,  que  nela  surgem como crítica

endógena aos saberes dominantes, onde nascem, nas palavras de Mümken (2005,

p.  16)  como  "contracultura  da  modernidade"  (se  referindo  ao  socialismo  e  ao

anarquismo)  na  zona-do-não-ser  não nos servem para  ao menos “pensar  junto”

práticas resistentes? Se é que propomos um diálogo, o fazemos no sentido de troca

e contribuição ao entendimento mútuo, isto é, não propomos, evidentemente, levar

um  saber  pronto,  tão  "revolucionário  que  seja"  para  os  territórios  das  classes

periféricas  em  luta.  Ao  mesmo  tempo  seria  totalmente  equivocado  sugerir  que

estaríamos indo ao encontro de saberes sem saberes próprios, com uma postura

que remeteria a uma relação de advocacia no seu sentido clássico que sugere que o

pesquisador teria  nenhum interesse próprio. O dissenso, o debate fraterno fazem

parte de um diálogo sincero desde que não se confundam com o protagonismo nos

120 Quando eu digo que moro em uma favela, muitas pessoas pressupõem que, com isso, eu estaria
alí “para ensinar, para levar conhecimento”, enquanto que o contrário é bem mais o caso. Eu não paro
de aprender. Ser resistente é uma arte que somente as classes periféricas podem ensinar, diante do
nosso acúmulo de ideias revolucionárias dos livros, como ideias e saberes abstratos,  as práticas
resistentes de sujeitos em movimento destas classes geram saberes-fazeres vivos que marcam suas
experiências de vida e criam uma sabedoria coletiva e popular. 
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processos de resistência,  nos quais os rumos são decididos por quem está “em

movimento” ao mesmo tempo que um diálogo horizontal somente pode estabelecer-

se, onde o concordar e o discordar fazem parte do entendimento mútuo.

Dialoguemos novamente com Boaventura de Sousa Santos (2005, 2009) para quem

uma “epistemologia do sul” deve basear-se em uma:

(…) sociologia das ausências, visa[ando] substituir  a monocultura do conhecimento
científico  por  uma ecologia  de saberes.  Esta  ecologia  de  saberes  permite  não  só
superar a monocultura do conhecimento científico, como também a ideia de que os
saberes  não-científicos  são  alternativas  ao  saber  científico.  A ideia  de  alternativa
pressupõe a  ideia  de normalidade,  e  esta  a  ideia  de norma,  pelo  que,  sem mais
especificações,  a  designação  de  algo  como  uma  alternativa  tem  uma  conotação
latente de subalternidade.
(…)
A ideia central da sociologia das ausências […] é que não há ignorância em geral nem
conhecimento em geral.  Toda ignorância é ignorante de um certo conhecimento,  e
todo conhecimento é a superação de uma ignorância particular (…). Este princípio de
incompletude de todos os saberes é  a condição da possibilidade de diálogo e de
debate epistemológicos entre os diferentes conhecimentos (SOUSA SANTOS 2005, p.
25).

O  encontro  entre  epistemes121,  que  envolve  o  que  chamo  de  “movimento  de

aproximação” não se dá de forma natural e não vai ser meramente pela boa vontade

ou através de boas palavras que estabeleceremos uma nova relação entre saberes.

É algo que podemos defender, na escrita e na fala, como ideia, mas que materializa-

se somente uma vez que procuramos colocá-lo em prática.

O lugar do encontro horizontal e aberto entre saberes, assim é o próprio movimento

de luta, é a luta em movimento, em processos coletivos e nos movimentos sociais.

Saberes  emancipatórios  somente  o  são  onde  há  (e  quando  propiciam/reforçam)

relações emancipatórias, onde nos encontros e nos debates cada um/a tem seu

momento de fala e opinião e onde todas e todos decidem juntos sobre os rumos a

serem tomados juntos, enquanto coletivo/movimento e não há ninguém que decida

sobre o rumo do outro.

Na  experiência  desta  investigação  foram  poucos  os  momentos  em  que  atuei

designadamente como “pesquisador”.  Isso não por que estava ali  sem (também)

121 PORTO-GONÇALVES  (2008,  p.  37)  cita  Luis  Macas  da  CONAIE:  "Nossa  luta  é  política  e
epistêmica."
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pesquisar,  muito  mais  por  que  a  forma  da  relação,  que  proponho  chamar  de

“participação observadora” (diferente da “observação participante”), na qual de fato

há uma participação orgânica na construção diária de luta, não demanda e nem

permite tal relação. Em momentos de oficinas, entrevistas, essas relações mudam e

se tornam mais evidentes. Ideias ganham ou não vida em processos coletivos ao

entrarem em diálogo com as ideias e propostas de todos envolvidos. Tratando-se de

processos coletivos sem hierarquias formais, sem disputas por votos ou pelo poder

de  dirigir  e  liderar,  o  movimento  do  investigar  e  pensar  emancipatórios  e  o

movimento da luta (auto-)emancipatória podem ser complementares e enriquecer-se

mutuamente.

Se, porém, em geral, conflitos ocorrem no contato de moradores de favela e mais

especificamente dos movimentos sociais de favela e a academia, frequentemente

isso ocorre quando o contato é passageiro e a participação do cientista se dá por

questões de interesses particulares de pesquisa,  através  das quais  se cria  uma

relação hierarquizada entre processo pesquisado e seus protagonistas de pesquisa.

Essa relação expressa-se num termo muito utilizado, a meu ver, inadequadamente,

até  nos  próprios  trabalhos  de  pesquisa-ação:  produção de  conhecimento

(knowledge production em inglês ou  Wissensproduktion em alemão).  A lógica da

produção  nos  diz  que  alguma  matéria-prima  é  utilizada  para,  através  de  certos

meios, produzir um produto. Se produzimos conhecimento/saber, o nosso produto é

o conhecimento/saber. Logicamente o lugar que resta para a ação e os agentes dos

processos sociais pesquisados é ou o de matéria-prima, ou o de meio de produção.

Cria-se uma relação hierárquica entre conhecimento e prática. Se é que, em vez de

sobrepor a reflexão (teórica) sobre a ação, vemos a ação (auto-constitutiva) de luta

como condição do poder vir-a-ser da reflexão e teorização, a relação entre prática

(ação)  e  reflexão  (teoria)  que  defendemos  é  que  saberes,  como  resultado  de

reflexões  contínuas  de  lutas,  são  gerados  e  não  produzidos.  Saberes

(auto-)emancipatórios geram-se na prática da luta.

David Harvey, na década de 1970 supõe a existência de três tipos de teoria: (i) teoria

do status quo, (ii) teoria contra-revolucionária e (iii)  teoria revolucionária. A última

que nos interessa seria uma teoria que oferece, segundo Harvey (1975, p. 150-151):
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… escolhas  reais  para  momentos  futuros  dentro  do  processo  social  ao  identificar
escolhas imanentes à situação existente. A implementação destas escolhas serve para
validar  a  teoria  e  para  providenciar  os  fundamentos  para  a  formulação  de novas
teorias. Uma teoria revolucionária portanto se baseia na proposta de criar verdade em
vez de achá-lá122.

É  possível/desejável,  dialogando  com  este  texto  de  Harvey,  diferenciar  entre  o

campo da prática e da teoria revolucionários de tal forma que o primeiro meramente

“faz” cabendo ao segundo “saber” (a verdade)? O que estabelece e o que determina,

em um processo de luta revolucionária, o que seria “verdade”? Teoria revolucionária

e suas subsequentes práticas de pesquisa, que levaríamos ao encontro com lógicas

e matrizes de pensamentos outros, subalternizados, de resistência, devem trabalhar

com uma abertura e uma dimensão de não-saber (tal como proposto pelo Colectivo

Situaciones).  Para  estarmos  abertos  ao  diálogo  precisamos  portanto  de  teorias

abertas.

Holloway (2005, p.131) faz uma crítica a uma ciência revolucionária que não rompe

com a colonialidade do saber científico:

Ciência revolucionária [acaba sendo] extensão da ciência burguesa em vez de ruptura
radical com a mesma. O conceito Engelsiano de ciência implica em prática política
monológica (...).  Entender ciência como crítica leva mais facilmente a uma política do
diálogo, uma política de falar-ouvir, em vez de só falar123.

E argumenta (ibid. p.130):

Socialismo científico (...) é a teoria da emancipação do proletariado, mas certamente
não de sua auto-emancipação124.

Sara Motta propõe uma "epistemologia emancipatória" que:

... envolve uma mudança em como conceitualizamos saber, distanciando-nos de sua
reificação e fixação rumo a uma compreensão fluida e aberta (...)  Teoria por isso é
construída não como um sistema fechado, mas como instrumento aberto (...) Teoria
existe por uma razão, a razão de intensificar as lutas (...)125 (MOTTA 2008, s.p.).

122 Tradução  livre.  No  original:  "...  real  choices  for  future  momentos  in  the  social  process  by
identifying immanent choices in an existing situation. The implementation of these choices serves to
validate the theory and to provide the grounds for the formulation of new theory. A revolutionary theory
consequently holds out the prospect for creating truth rather than finding it."
123 Tradução livre. No original: "Revolutionary science [ends up being] a prolongation of bourgeois
science rather than a radical break with it. The Engelsian concept of science implies a monological
political practice (...) Understanding sciene as critique leads more easily to a politics of dialogue, a
politics of talking-listening, rather than just talking."
124 Tradução livre.  No original:  "Scientific socialism (...)  is  the theory of  the emancipation of  the
proletariat, but certainly not of its self-emancipation."
125 Tradução livre. No original: "...involves a change in how we conceptualise knowledge, away from
its  reification  and  fixation  and  towards  a  fluid  and  open  understanding.  (...)  Theory  is  therefore
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A abertura do saber teórico torna possível um diálogo de saberes, no qual o saber

científico entra em uma relação de "saber entre saberes", um "saber-com":

Há sempre  um saber  inscrito  no  fazer.  O saber  material  é  um saber  do  tato,  do
contato, dos sabores e dos saberes, um saber com (o saber da dominação é um saber
sobre) (PORTO-GONÇALVES 2008, p. 48, grifos meus).

Para que a luta popular, em sua amplitude desde resistências  mais  explícitas  e

organizadas até mais implícitas e cotidianas, possa encontrar na reflexão teórica um

aliado, além de construirmos saberes-com nessas lutas, é preciso discutir a relação

desse saber com os próprios saberes-fazeres de luta. Para tal melhor compreensão

proponho sistematizar significado e implicações a partir de três tipos de saberes:

saberes-sobre, saberes-com, saberes-fazeres. 

Saberes-sobre de dominação constroem-se olhando, de forma distante e distanciada

para um "objeto de pesquisa":

Os oprimidos, como objetos, como quase 'coisas', não têm finalidades. As suas, são
as finalidades que lhes prescrevem os opressores (FREIRE 2014, p. 65).

O saber, nunca neutro, quando "produzido" por uma classe superior  sobre a outra

que afirma a diferença de classe, cor, sexo, gênero, etc. e que defende o status quo,

é um saber-sobre de dominação.

Saber-sobre é poder-sobre. Se ciência é entendida como saber-sobre, então existe
inevitavelmente uma relação hierárquica entre aqueles que têm esse conhecimento (e
por isso acesso à 'linha correta') e aqueles (as massas) que não. É tarefa dos-que-
sabem liderar e educar as massas126 (HOLLOWAY 2005, p. 131).

Dialogando com Holloway, saberes do campo crítico, que reforçam ou implicam em

uma relação autoritária e de vanguarda, são saberes-sobre também fruto da própria

ideia  de  objetivação  (cientificamente  fundada  e  fundamentada)  do  saber. Saber-

sobre (o outro, inferior), ao implicar em poder-sobre é o saber que orienta o ato de

dominação, seja essa uma dominação pelo sistema dominante em vigor ou outro

sistema de dominação que procura substituí-lo.

constructed not as a close system but as an open instrument (…) Theory exists for a purpose, the
purpose of intensifiying struggle (...)"
126 Tradução  livre.  No  original:  “Knowledge-about  is  power-over.  If  science  is  understood  as
knowledge-about,  then  there  is  inevitably  a  hierarchical  relation  between  those  who  have  this
knowledge (and hence access to the 'correct line') and those (the masses) who do not. It is the task of
those-in-the-know to lead and educate the masses.”
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Em oposição ao saber-sobre de dominação o saber da auto-emancipação e da auto-

instituição,  um  conceito  muito  discutido  por  Cornelius  Castoriadis,  das  classes

periféricas  é  um  saber-fazer  que  mantém  vivo,  como  memória,  orientação  do

presente e projeção para futuros possíveis, a chama de esperança de libertação da

dominação. Saberes-fazeres, saberes da prática resistente e insistente, não por isso

deixam de se compor por reflexões que tentam organizar, compreender, e orientar o

(auto-)conhecimento.

Mas se as categorias são as expressões mentais, metodológicas antes que lógicas,
das contradições concretas, reais, sua fonte é a prática dessas contradições. Por isto,
todo homem detém uma "teoria"  do real.  As "construções teóricas"  nascem dessa
prática  e  evoluem no perpétuo  movimento  da "práxis",  isto  é,  da unidade entre  a
prática  e  a  teoria,  e  extraem  seu  poder  de  dar  conta  do  real  justamente  desse
compromisso. Uma vez desligadas, prática e teoria perdem tal poder, dando lugar ao
empirismo e ao teoricismo. 

Eis  por  que  a  teoria,  chame-se  ela  marxismo,  funcionalismo,  positivismo,
weberianismo, fenomenologia, jamais é algo capaz de, por si só, dar conta do real.
Somente a prática teoricamente orientada disso é capaz (MOREIRA 1982b, p. 100).

Saberes-fazeres  são  saberes  que  "dão  conta  do  real"  não  de  maneira

universalizad(or)a e sim de forma contexualizad(or)a. Cada saber-fazer das zonas-

do-não-ser  é  um  saber  específico  que  ganha  vida  através  dos  sujeitos  em

movimento que se territorializam nestas zonas.

O pensamento está fundamentalmente ligado á ação. Bergson sublinhava no início do
século a necessidade do homem agir como homem de pensamento e pensar como
homem de ação (TRAGTENBERG 1990).

Saber é (...) parte da experiência humana e [nasce] da prática humana 127 (HARVEY
1975, p. 296).

Em relação a saberes-sobre  de dominação e saberes-fazeres,  saberes-com são

saberes que dialogam diretamente com saberes-fazeres e buscam esse diálogo,

numa relação horizontal, para fortalecer a luta pela auto-emancipação, buscam uma

relação  de  apoio  nesse  processo,  propondo-se  a  “pensar  junto”  os  possíveis

caminhares  rumo  à  auto-libertação  das  classes  periféricas.  Saberes-com  são

saberes emancipatórios que não dão rumo, mas dialogam com saberes-fazeres que

encontram rumo nas práticas de resistência em meio às quais surgem e se geram.

127 Tradução livre. No original: Knowledge is (...) is part of human experience and [grows] out of
human practice.
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Saberes-com constituem-se em diálogo com saberes-fazeres (saberes e fazeres)

(auto-)emancipatórios, e em muitos momentos históricos a ação revolucionária das

classes  periféricas  não  somente  levou  à  reconfiguração  dos  saberes-com

emancipatórios, como superou qualquer previsão possível a partir destes saberes.

Um exemplo  histórico  é elaborado e  discutido por  Alexandre Samis em "Negras

Tormentas" onde o autor demonstra como o processo revolucionário que levou à

Comuna  de  Paris  ocorreu  sob  um  processo  de  auto-instituição  da  classe

trabalhadora,  "como  produto  de  uma  iniciativa  comum dos  operários  ingleses  e

franceses"  (BERTHIER  2011,  p.  15)  em  uma  dinâmica  em  que  a  prática

revolucionária  dos  trabalhadores  serviu  como  inspiração  para,  posteriormente,

repensar as teorias revolucionárias da época. Também Karl  Marx impressiona-se

com as dinâmicas da Comuna, e, segundo Samis:

Não há dúvida que a Comuna acabou por tornar-se um ponto de inflexão importante
no pensamento de Marx (SAMIS 2011, p. 349).

O saber-com tem caráter emancipatório e é gerado através do diálogo com saberes-

fazeres, que podem nascer da ação em comum ou do acompanhamento próximo e

horizontal de fazeres, mas não é, ele próprio, um saber da  auto-emancipação. O

saber auto-emancipatório é gerado diretamente na ação das classes periféricas em

luta, como saber prático e vivo. 

Da mesma forma que “saber-sobre é poder-sobre”, saber-com é poder-com. Saber

como  (re-)conhecimento  da  prática,  pode  ser  fruto  de  processos  coletivos  ou

individuais de reflexões, mas de toda forma somente torna-se um saber-fazer se

gerado em contato direto com a prática. Somente no fazer concreto, coletivo, um

saber-com pode  diluir-se  e  com isso,  nutrir  junto  um diálogo  de  saberes-com e

saberes  genéricos  e  de  luta,  saberes-fazeres  auto-emancipatório.  O  saber-com

transborda  sua  dimensão  emancipatória  ao  tornar-se  saber  entre  saberes,  e

transformar-se em saber-fazer coletivo, deixando de ser um saber-com com "autoria"

ao integrar-se à construção coletiva de saberes. No seu encontro, saberes-com e

saberes-fazeres podem articular-se numa relação de co-saberes. É neste espírito

que realizamos oficinas de autorreflexão de movimentos sociais de base que atuam

em favelas do Rio de Janeiro cujos resultados são apresentados sobretudo no último

capítulo deste trabalho.
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Saberes-com e saberes-fazeres são, em diálogo com Gigi Roggero (2014), saberes

vivos que se diferem de saberes abstratos por sua permanente realimentação em

processos de prática. No campo da pesquisa-ação utiliza-se o conceito de ciclos de

prática e teoria. A cada etapa de ação segue uma etapa de reflexão e formulação

teórica,  que juntos formam ciclos,  discutidos por  Kathryn Herr  & Gary  Anderson

(2004, p. 5) como “action research spiral” (espiral de pesquisa-ação). Para além de

um método específico de pesquisa, a relação prática-teoria é marcada por dinâmicas

cíclicas, onde ciclo após ciclo saberes emancipatórios mantêm-se vivos próximos à

prática diferente de saberes abstratos que trabalham com “uma reflexão sobre uma

reflexão  sobre uma  reflexão”  distanciando-se  cada  vez  mais  da  prática.  Esse

distanciamento resulta em um uso dogmático tanto da teoria se ela (re-) pensa-se e

reproduz-se distante do fazer, como um saber-sem-fazer, perdendo vigor, virando

teoria sem teor, tornando-se saber morto. Saberes abstratos e mortos servem para

dominar, não para emancipar-se.

Sem concluir encerro esta parte com uma proposta aberta de organizar a relação de

“saberes-sobre de dominação - saberes-com emancipatórios - saberes-fazeres auto-

emancipatórios”  a  partir  dos  trabalhos  discutidos  nesta  parte  do  texto  (tabela  2,

página 132). É uma relação que remete à busca de uma melhor compreensão, em

andamento e pouco amarrada, do papel dos saberes em movimento para o nosso

fazer  e  pensar  emancipatório,  em  Geografias  em  movimento,  nos  movimentos

sociais, no campo libertário. 

A relação de “saberes-sobre de dominação, saberes-com emancipatórios e saberes-

fazeres  auto-emancipatórios”  apresenta-se  como  uma  relação  particular  de  um

conjunto maior e mais amplo de saberes. Nem todo saber emancipatório é composto

por saberes-com, já que, pelo ponto de vista dos movimentos sociais e sua lutas,

precisamos  também  de  saberes-sobre  os  dominadores  e suas  práticas  de

dominação para poder pensar e formular práticas de resistência. O que diferencia

saberes-sobre que contribuem com processo de geração de saberes emancipatórios

é o ponto de partida e de vista do olhar que os constitui, a questão a partir de onde

olhamos  e  pensamos  o  mundo,  e  que  tipo  de  transformação  vislumbramos  e

tomamos como sua base, enquanto sujeitos em movimento.
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SABERES-FAZERES AUTO-

EMANCIPATÓRIOS

SABERES-COM EMANCIPATÓRIOS SABER-SOBRE DE DOMINAÇÃO

saberes-fazeres, saberes-com saber-sobre

saberes práticos, “agir junto” saberes orientados pela prática, “pensar junto” saber abstrato

saberes da reflexão e ação concreta saberes da reflexão teórica da ação, científicos e 
não científicos

saber da abstração da ação, científico e pseudo-
científico

saberes do (auto-re)conhecimento saberes do (re-)conhecimento saber do (des-)conhecimento

saberes da auto-emancipação saberes da emancipação/emancipatórios saber autoritário

saberes de dentro, de baixo saberes "que entram" (em diálogo) saber de fora, de cima (“que vê como um 
Estado”)

saberes do poder-fazer, da construção do poder 
popular, do ser-no-mundo

saberes do co-poder-fazer (poder-com), da co-
construção do poder popular

saber do poder-sobre

saberes indisciplinados saber inter-disciplinar, diálogo de saberes saber disciplinado/disciplinador

saberes periféricos, da periferia saberes com a periferia saber central, dos centros

saberes (das classes) populares saberes junto às classes populares saber (das classes) dominantes

saberes integrados saberes que se integram saber que fragmenta

saberes territorializados, enraizados, localizados saberes (co-)territorializador saber desterritorializado(r)

saberes subjetiv(ad)os, relações sujeito-sujeito saberes da subjetivação, relações sujeito-sujeito saber da objetivação, relações sujeito-objeto

saberes insurgentes e invisíveis/invisibilizados, 
saber do discurso oculto

saberes da crítica e do enfrentamento aos 
saberes sobre de dominação

saber visível e que invisibiliza, saber da história 
oficial

saberes das zonas-do-não-ser, subalternos, do 
subalterno que pode falar, descoloniais

saberes em busca de diálogo com saberes das 
zonas-do-não-ser, sociologia das ausências

saber da zona-do-ser, hegemônico/sobre o outro 
subalternizado, do subalterno que não pode falar,
colonizador

saberes em movimento, da transformação, questionadores, abertos, pluriformes, da diversidade, do 
diálogo, potentes, vivos, da colaboração, ecologia de saberes

saber das certezas e verdades fechadas, do 
status quo, uniforme, da mono-cultura, do 
monólogo, violento, morto, da competição

saberes que buscam compreender, questionam, rompem, qualificam saber que explica, nomeia, classifica, quantifica

Tabela 2: Saberes-fazeres auto-emancipatórios, saberes-com emancipatórios e saber-sobre de dominação

(Elaborado com base em uma diversidade de trabalhos entre as quais se destacam: 
CECEÑA 2008; HARAWAY 1995; HOLLOWAY 2005; MOTTA 2008; RAHNEMA & ROBERT 2008; SOUSA SANTOS 2005/2006/2009; PORTO-GONÇALVES s.a.; 
ROGGERO 2014;  SCOTT 1998 & 2012; SHUKATIS & GRAEBER 2009; SPIVAK 2010; ZIBECHI 2014)



2.5 SUJEITOS EM MOVIMENTO

Todavia, a produção de conhecimento não se dá fora de um contexto histórico-social, 
onde uma série de linhas de forças se entrechocam na realidade; relações de forças
essas das quais o trabalho intelectual tem que dar conta. Através dessas observações,
queremos deixar claro que a ambicionada cientificidade, que é o modo específico de
legitimação do trabalho intelectual, é relativa na própria medida em que o real é um
movimento que se faz através de contradições que, por sua vez, atravessam a própria
prática do intelectual (PORTO-GONÇALVES 1978, p. 1).

Se a crítica comum do cientista social é de ter muito que falar sobre uma diversidade

de assuntos e pouco o que relatar sobre experiências com práticas próprias de luta o

que leva Marcelo Lopes de Souza (2007) a criticar a falta de coerência entre “aquilo

que se prega” e “aquilo que se vive”, vimos pelas discussões que a própria relação

teoria-prática  comum  nas  academias  mais  tende  a  ou  afirmar  ou  reforçar  o

distanciamento de um acadêmico do real vivido. 

Uma proposta  de  ciência  em movimento  baseia-se  na  proposta  oposta  -  quem,

sobretudo,  estuda/teoriza  cada  vez  mais  também  participa  ativamente  em

movimentos e mobilizações sociais e quem, sobretudo, atua cada vez mais também

estuda/teoriza. Em vez de incentivar estudantes de Geografia de se aproximarem a

realidades sociais até certo limite para adquirir  algum conhecimento da prática e

tomar como dado que chegue o momento que os mesmos se distanciem novamente

dos processos estudados por continuarem suas carreiras acadêmicas com outras

temáticas, em outras cidades, etc., Há a possibilidade que o engajamento que pode

iniciar com uma pesquisa vá para além de seu término, e, em uma mão dupla, que

os coletivos e movimentos nos quais a pesquisa se insere adquira, através da troca,

conhecimento e ferramentas para que a dinâmica da pesquisa possa contribuir com

a geração de saberes do coletivo ou movimento.  Na relação movimento social  -

Geografias em movimento qual o papel do pesquisador, do geógrafo ou cientista

social em geral, que vem da universidade e vai ao encontro de um movimento social

e sua atuação, um processo de resistência aproximando-se de uma realidade de

luta?

Para  abordar  esta questão  coloca-se  o  desafio  de  pensar  a  relação  possível  e

desejável entre os que pesquisam e os que colaboram com a pesquisa. Vimos que

as abordagens de investigação militante (cap. 2.3) discutem amplamente esta
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relação diante de uma perspectiva de deshierarquizar e descolonizá-la. Para uma

Geografia em movimento de cunho libertário o que ainda parece insuficientemente

elaborado  é  como  estabelecer  uma  relação  horizontal  de  fato  na  prática

investigativa. Anisur Rahman & Orlando Fals Borda recorrem a Antonio Gramsci:

De Gramsci tomamos, entre otros elementos, su categoria del “intelectual orgánico”,
por  la  cual  aprendimos  a  reinterpretar  la  teoría  leninista  de  la  vanguardia.
Comprendimos que para que los agentes externos se incorporasen en una vanguardia
orgánica  deberían  estabelecer  con  el  pueblo  una  relación  horizontal...  (BORDA &
RAHMAN 1989, p. 15)

Concordando com a horizontalidade proposta pelos dois autores, o que seria de

questionar é se de fato potencializa a construção de relações horizontais recorrendo

à ideia  de vanguarda.  Não seria  este um conceito  que continuaria  remetendo a

alguma  diferença  hierarquizadora  entre  investigador  e  colaboradores  da

investigação?  Mesmo  Paulo  Freire  (2014,  p.  252)  em  seu  rico  e  certamente

emancipatório retrato da Pedagogia dos Oprimidos parece recorrer a uma ideia de

relação de dependência do “povo” da “liderança revolucionária”:

O povo, por sua vez, enquanto esmagado e oprimido, introjetando o opressor, não
pode, sozinho, constituir a teoria de sua ação libertadora. Somente no encontro dele
com a liderança revolucionária, na comunhão de ambos, na práxis de ambos, é que
esta teoria se faz e se re-faz.

Estaria  Freire  potencializando  ou  enfraquecendo  sua  própria  perspectiva

emancipatória com esta perspectiva? Uma Geografia em movimento parte de uma

noção de um diálogo de saberes, onde não haja geração de conhecimento crítico

sem prática resistente, e onde a prática resistente é condição e fonte do saber-fazer

resistente, independendo do fato se o sujeito atuante tenha ou não certa formação

(formal)  ou  esteja  desenvolvendo  teoria  nos  moldes  que  a  conhecemos  e

reconhecemos como tal.  Nesta relação do diálogo de saberes não há como um

sujeito-pensador  ser  “mais  importante”  do  que  outros  sujeitos.  É  uma discussão

aberta e os próprios trabalhos de Freire, Borda & Rahman trazem muitos elementos

para alimentá-la.

A relação de horizontalidade entre saberes e fazeres não vem ou depende da boa

vontade política do “pensador revolucionário”, ela se torna a única forma possível

para  que  o  conhecimento  e  a  práxis  de  luta  sejam  articulados  em  um  projeto

emancipatório e libertador. Pensar a emancipação pensando pelo e em nome do
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outro e como este deve agir, não é pensar a emancipação, tão como agir pelo outro

ou em nome do outro sem considerar sua opinião não é um atuar emancipatório. Em

diálogo com o argumento de Freire que o povo sem a liderança revolucionária não

consegue  pensar  a  teoria  de  sua  libertação,  entendo  que  antes,  sem  a  ação

libertadora do povo, torna-se difícil sequer pensar uma teoria de libertação. 

Com isso não descarto, de forma alguma, a importância do pensamento crítico e

revolucionário, o que sugiro repensar é a relação de saberes e fazeres e com isso a

relação entre os sujeitos no processo de luta pela transformação radical. 

Como  acadêmico  com  uma história  política  vinculada  à  esquerda  revolucionária
leninista, eu era educada a pensar que conhecimento transformador era desenvolvido
através da teorização abstraída da prática. Para o meu doutorado eu portanto optei
por  uma metodologia crítica realista.  O meu questionamento da habilidade de tais
quadros de referência terem um papel na transformação social começou quando fui,
pela primeira vez, para a Argentina durante um mês em 2002128 (MOTTA 2008).

Sara Motta (ibid) questiona o que chama de realismo crítico por manter um elitismo

conceitual que estaria limitado ao criticismo (“criticism”) do real sem alcançar o nível

de  crítica  (“Critique”)  profunda/transformadora.  Ela  dialoga  com  Foucault

concordando  que  “as  massas”  não  estariam  precisando  do  intelectual  para

compreender  sua situação, e  muitas vezes,  a  compreendem melhor  do que ele.

Marcelo Lopes de Souza (2002, p. 41) dialoga com Motta ao convocar: 

É necessário ir além das usuais, atualmente largamente consensuais críticas contra o
leninismo  (e,  claro,  stalinismo)  em  material  de  discussão  de  alternativas  não-
autoritárias, radicalmente democráticas de pensamento e práxis.

Nisso, qual é o possível papel do geógrafo, do militante, do morador, do apoiador

nos processos de luta, dos quais somos diversos formando sujeitos em movimento? 

Dizer  que somos somente ou uma ou outra coisa  é uma construção,  que pode

ajudar  em organizar  e  definir  a  atuação  coletiva,  mas  que  fecha  e  restringe  as

potencialidades dos sujeitos. O geógrafo é muitas coisas, tal como o militante o é,

como cada sujeito das classes periféricas o é, e assim em diante... 129 Com isso, o

128 Tradução  livre.  No  original:  “As  an  academic  with  a  political  history  linked  to  the  Leninist
revolutionary left I had been trained to think that transformative knowledge was developed through
theorisation abstracted from practice. For my PhD I therefore opted for a critical realist methodology.
My questioning of the ability of such frameworks to be able to play a role in social transformation
began when I first went to Argentina for a month in 2002.”
129 Sem poder aprofundar essa discussão aqui, vale citar Deleuze e Guattari, que em Rhizoma, o
texto que introduz a sua obra  Mil plateaus, apresentam-se da seguinte forma: “Escrevemos o Anti-
Édipo a dois. Como cada um de nós era vários, já era muita gente.”
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geógrafo  não  é  só  geógrafo,  tal  como o militante,  o  morador  de  uma favela,  o

campesino de um assentamento rural, etc. não se reduzem a este ou a um “ser

subjetivado”.

Neste ponto é preciso esclarecer o que podemos entender por militância e o que não

também.  Em  2004  o  hoje  extinto  Coletivo  Anarquista  Luta  Libertária discutiu  o

conceito  de  militância  diante  do  conceito  de  ativismo,  defendido  por  setores,  à

época, do movimento “alterglobalista”:

Militância  (…)  pressupõe  um  grau  de  entrega,  seriedade  e  compromisso  que
geralmente não está presente no ativismo,  assim como o desenvolvimento  de um
trabalho regular que busque envolver na luta revolucionária os mais diversos setores
explorados e oprimidos da sociedade. Militância também pressupõe um trabalho de
longo  prazo  onde  o  militante  verdadeiramente  comprometido  vê-se  obrigado  a
reorganizar sua própria vida, abrir mão de muita coisa, enfim transformar sua própria
vida em prática militante.

Enquanto  na  militância  ela  própria  passa  a  ser  a  vida  do  militante,  no  ativismo
acontece a relação oposta e a própria vida é que passa a ser a prática ativista. No
primeiro caso, a vida pessoal se adapta às necessidades da luta, no segundo caso, é
a militância que deve caber na vida pessoal do indivíduo (COLETIVO ANARQUISTA
LUTA LIBERTÁRIA 2011).

Sujeitos em movimento são sujeitos que se movimentam, mas isso não sem direção.

Não  é  um  movimento  fechado,  mas  também  não  sem  rumo  que  faz  com  que

adaptemos as nossas vidas em movimento para que possamos caminhar segundo

este rumo, junto a outros companheiras e companheiros de luta. Nisso, o sujeito que

se aproxima da luta, podendo ele ser da classe popular na qual assumirá um papel

mais ativo na luta ou, como é o caso mais frequente (e o nosso) sendo de outra

classe social, de origem não popular, entende que tem muito o que aprender com a

luta e o movimento no qual se insere e que, em troca, pode oferecer seu tempo, sua

energia, seus recursos para contribuir. O  Coletivo Anarquista Luta Libertária nisso

critica formas de ativismo que têm caráter de copiar a atuação ativista dos países do

norte global e também critica quando um posicionamento libertário leva à exigência

de pureza que, por esta não existir na realidade da luta, acaba por ser uma desculpa

pela atuação distante ou desvinculada da luta das classes populares:

Existe uma infinidade de organizações populares no campo e na cidade, uma outra
infinidade de problemas sociais existentes onde ainda se pode trabalhar. Afastar-se de
todos eles sob a desculpa esfarrapada de que são hierárquicos, institucionais, de que
tem  problemas,  etc  é  o  mesmo  que  dizer:  'eu  só  atuo  onde  tudo  for  libertário,
autônomo'. Mas neste caso para que atuar? É uma posição muito cômoda e
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conformista, não nos envolvermos com nada além de nós. É quase a escolha de atuar
por  prazer, naquilo  que gosto,  naquilo  que nada me exige além do que eu estou
acostumado a fazer, atuar onde estão os meus iguais, minha turma, meus amigos,
sem gente diferente, estranha, com outros gostos (ibid.).

Se a militância realiza-se baseada num compromisso com e junto à luta do povo e

seus movimentos, o mesmo conta para uma Geografia militante.

Mas,  como definitivamente não existe conhecimento  neutro,  precisamos em algum
momento  deixar  claro  com  o  que  e  com  quem  estamos  comprometidos  (...):
precisamos deixar muito explícito com o que e com quem estamos comprometidos,
quais  e  com  quem  são  nossos  compromissos,  os  sentidos  políticos  de  nossa
reflex(aç)ão,  pois  triste  é  aquele  que  não  é  capaz  de  se  comprometer.  Mas  não
esqueçamos  que  comprometer-se,  mais  (ou  antes)  que  "firmar  acordos",  significa
“tomar partido",  como se diz em português. Além disso, a história não se modifica
apenas através de ambivalências e "entre-lugares". Toda luta que se preze tem seu
momento de comprometimento explícito, para que digamos se estamos "mais deste"
ou "mais daquele" lado130.

Em diálogo com o que entendo por militância entende-se o que caracteriza uma

Geografia  em movimento enquanto uma forma de Geografia militante.  O fato de

assumirmos um compromisso de luta leva necessariamente a uma trajetória que é

embutida  em  processos  coletivos,  apesar  de  passarmos  por  muitos  momentos

individualizados submetidos à lógica acadêmica. O compromisso da IAP, dialogando

com Fals Borda, exemplifica o compromisso de uma Ciência Social militante:

La vivencia ampla aclara para quiên son el concimiento y la experiencia adquiridos:
para las bases populares (BORDA 1986, p. 129). 

O que une bases e possíveis colaboradores e apoiadores destas bases (militantes,

geógrafos ou não) é o propósito de “cumplir metas compartidas de transformación

social” (ibid.). Geografia e militância nisso andam de mãos dadas. Marcelo Lopes de

Souza  ao  perguntar  sobre  possíveis  formas  de  cooperar  entre  geógrafos  e

movimentos sociais apresenta dez teses para o debate e distingue claramente entre

o intelectual/geógrafo e o militante e defende, entre outros, que: 

… um militante, enquanto tal é movido, acima de tudo, por certezas; se assim não for,
será um mau militante (...) Um cientista enquanto tal, é movido, acima de tudo, por
dúvidas; se assim não for, será um mau cientista (…)

De alguma forma, esta  proposta tira uma linha clara entre o que seriam atributos de

130 Cito aqui Rogério Haesbaert em e-mail do dia 05/01/2014 no qual se manifesta em um diálogo
que tivemos com o geógrafo francês Jacques Levy após uma visita junto ao mesmo às favelas do
Alemão. A discussão foi sobre o não- ou mau- ou qual sentido da instalação do teleférico no Alemão e
levou à questão do nosso posicionamento diante de tais intervenções públicas.
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um pesquisador e intelectual que participa de um movimento social e o que seria um

não-intelectual integrante da mesma organização. Com isso surgem dúvidas: à base

de  quais  observações  é  possível  afirmar  que  integrantes  de  organizações  e

movimentos  sociais  não  duvidam e  pensam de  forma (auto-)crítica  sobre  a  sua

atuação  assumindo,  quando  necessário,  uma  postura  bastante  crítica  e  radical

(atributo  que  Souza  reserva  para  o  intelectual/pesquisador)?  Por  que  um

pesquisador teria uma visão mais crítica do que outros integrantes do grupo? E qual

a base que sustenta que militantes não são movidos também, em certos momentos

e certas fases, por dúvidas, tal como cientistas, quando formulam suas críticas o

fazem com bastante (e devida) certeza? Se então concordamos com boa parte das

adjetivações  que  Souza  faz  referente  à  atuação  ou  militante  ou  intelectual,  a

proposta  da investigação militante e  com isso de uma Geografia  em movimento

aponta para que essas distinções, quando vinculadas aos sujeitos – cada um é uma

coisa  e  não  outra  –  são  construídas.  A  tensão  que  conforme  Souza  sempre

subsistirá entre o militante e o intelectual pode também ser vista como uma tensão

não inter, mas intra-subjetiva,  ou seja,  podemos atuar  como militante em alguns

momentos e pensar como intelectual em outros. Sujeitos em movimento com isso

não são sujeitos confusos, sem saberem como se posicionar ou ao que pertencer.

São sujeitos que se abrem para atuar e refletir, assumindo postura de militante ou de

pesquisador  em momentos distintos,  com isso  reunindo  o  que a própria  ciência

moderna quis  e,  em muitos casos,  conseguiu (forçadamente)  separar  –  teoria  e

prática.

O  Colectivo  Situaciones  (2003),  ao  discutir  o  papel  do  militante  investigador,

compara este papel com o papel, dialogando com Souza, do militante político por um

e do investigador universitário por outro lado, para criticar ambos:

Y  bien,  hemos  hablado  del  compromiso  y  de  la  militancia.  Es  que  estamos
proponiendo  acaso  la  superioridad  del  militante  político  respecto  del  investigador
universitario?

No lo creemos. La militancia política es también una práctica con objeto. Como tal, ha
quedado ligada a una modalidad de la instrumentalidad: aquella que se vincula con
otras experiencias con una subjetividad siempre ya constituida, con saberes previos –
los saberes de la estrategia–, provistos de enunciados de validez universal, puramente
ideológicos.  Su  forma  de  ser  con  los  otros  es  el  utilitarismo:  nunca  hay  afinidad,
siempre hay “acuerdo”. Nunca hay encuentro, siempre hay “táctica”. En definitiva: la
militancia política – sobre todo la partidaria – difícilmente pueda constituirse en una
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experiencia de autenticidad. Ya desde el comienzo queda atrapada en la transitividad:
lo que le interesa de una experiencia es siempre “otra cosa” que la experiencia en sí
misma. Desde este punto de vista, la militancia política – y no estamos exceptuando a
las militancias de izquierdas– es tan exterior, enjuiciadora y objetualizante como la
investigación universitaria.

Para uma saída deste dilema, o Colectivo Situaciones propõe a figura, ou assume a

posição, do militante investigador, que seria nem um nem outro, nem pesquisador e

nem militante, mas algo entre ou além, um sujeito que, conforme propõe o coletivo,

deveria  ficar  fiel  ao  seu  “não  saber”.  Concordando  com a  crítica  que  fazem da

postura do pesquisador/militante, vale aqui o questionamento se a busca do sujeito

que procura, antes de tudo, se acertar em sua própria atuação, não mais restringe

do que abre nossas possibilidades de pensar o sujeito e sua capacidade de lutar,

agir, pensar? Não seria mais interessante pensarmos sujeitos em movimento que

acertam ou  erram numa diversidade  de formas  de atuar  e  se  relacionar  com o

mundo do que sujeitos que se fixam a uma forma enquanto sujeito, que representam

uma forma de atuar/pensar e não outra, mais uma vez dependendo de definições e

limites que  seriam  meras  construções?  Sujeitos  que  agem  e  refletem,  em  um

momento  gerando  saberes-com  (como  pesquisadores),  em  outros  momentos

participando da geração de saberes fazeres,  nos processos coletivos e vivos de

luta? Sujeitos cuja atuação não é atrelada à outra de forma hierarquizada, no sentido

de "participo da luta para poder pesquisá-la" ou "reflito somente em função desta

luta", cada elemento tendo seu lugar, momento. 

Se é que argumento aqui que podemos "ser muitos", não quero dizer com isso que

somos  “quaisquer  uns”...  Muito  mais  entendo  que  uma  luta  pela  transformação

social, na qual o sujeito em luta também transforma-se constantemente, é também

um esforço de aproximar os sujeitos que cada um/a somos, de ir em busca de uma

coerência entre os (intra-)sujeitos que somos no sentido que cada vez menos esteja

distante ou até em contradição o que somos e fazemos, desejaríamos ser e fazer e

avaliamos possível que sejamos e façamos (relação de necessidade, consciência e

possibilidade que discuto nos capítulos 3.4.4).

Sob o permanente cuidado de em nenhum momento, por isso, ofuscar ou confundir

quem pertence às classes periféricas e sofre opressão e sente diretamente e na pele

os avanços e as  derrotas  de suas lutas  com quem pertence às  classes sociais
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privilegiadas e quem mantém estes privilégios independente dos avanços das lutas,

a  proposta  é  que  estejamos  “juntos”  na  luta  (não  por  isso  indiscriminadamente

“misturados”, nas palavras do Funkeiro Manu Teko131) e que sejamos rebeldes que

pensam e pensadores que se rebelam132: sujeitos em movimento.

2.6 CONSTRUINDO SABERES-COM: GEOGRAFIAS EM MOVIMENTO

Estamos en un momento de afloramiento de culturas que desbordan los límites de
acotamiento impuestos por el capitalismo. Las concepciones del mundo, de la vida, de
la  relación  con  la  naturaleza  y  con el  cosmos se han disparado y  nos  obligan  a
repensar todos los cuerpos teóricos con los que habíamos organizado nuestra propia
visión.  Las teorías son cuestionadas en su capacidad para responder al  nivel  que
exigen la complejidad y riqueza de esta irrupción cultural que cambia los parámetros
de  entendimiento  tanto  como  los  de  la  cotidianidad.  Las bases  sobre  las  que  el
proceso de dominación-emancipación ocurre distan mucho de poder expresarse de
acuerdo con una estructura  binaria  de  pensamiento.  La  complejidad caótica  de la
realidad exige explicaciones complejas y la naturaleza de los fenómenos reclama el 
protagonismo de los sujetos en los cuerpos explicativos (CECEÑA 2008b, p. 15).

Revolutionary dreams erupt out of political engagement: collective social movements
are incubators of new knowledge (SHUKATIS & GRAEBER 2007b, p. 16).

A necessidade de refletir a minha relação enquanto morador, militante e geógrafo

com Geografia, movimento social e ideologia em jogo nesta investigação militante

torna-se evidente pela própria dimensão que toma o capítulo que encerro aqui. Além

de trazer experiências diversas, as reflexões mais talvez apontem para questões em

aberto e mesmo deixando diversas lacunas, espero ter conseguido com esta parte

contribuir minimamente com o debate acera das relações de lutas sociais, ciências e

sujeitos  em  busca  da  (auto-)emancipação  e  da  superação  do  “sistema  mundo

moderno/colonial  capitalista/patriarcal”  (GROSFOGUEL  2009).  Gostaria  neste

momento  sintetizar  alguns  acúmulos  da  experiência  desta  investigação  para  em

seguida apontar para o papel e as possíveis contribuições da Geografia ao conjunto

de ciências, saberes e sujeitos em movimento.

131 Texto publicado na revista da ocupação artística das companhias de teatro Cia Marginal  e Cia
Monte de Gente em dezembro 2013/janeiro 2014 no Espaço Cultural Sérgio Porto. A frase em sua
íntegra: "Tamo junto mas não misturados. Sendo capaz de identificar os nossos."
132 Orlando  Fals  Borda  (2013)  cita  Oscár  Varsavsky  (1969)  que  no  livro  Ciencia,  politica  y
cientificismo propõe de fazer: “...una ciencia guerillera (...) La misión del científico rebelde – dice – es
estudiar con toda seriedad y usando todas las armas de la ciencia los problemas del cambio de
sistema social, en todas sus etapas y en todos sus aspectos teoricos y prácticos. Esto es, hacer
ciencia politizada.”
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No sentido em que Piotr Kropotkin (1885) vê o possível impacto da Geografia na

educação escolar como humilde e mínimo, se fora da escola a sociedade é tudo

aquilo que na sala de aula se ensina como errado, e mesmo assim avalia que ela

pode ser  uma válida e modesta ajuda, o papel  da Geografia  científica pode ser

igualmente  uma  modesta  e  válida  ajuda  para  processos  emancipatórios.  Deve

acompanhá-las, inspirar-se nelas tal como inspirá-las e se inserir nelas sempre sob

o esforço permanente de circular o conhecimento adquirido. No diálogo direto com

práticas  resistentes  saberes  críticos  ganham  força  e  seu  sentido  de  ser.  A

investigação  militante apresenta  uma metodologia  potente,  não por  isso  a  única

possível, para fazermos Geografias em movimento.

A experiência desta investigação aponta para a necessidade de distinguir entre uma

“observação  participante133”,  onde  o  pesquisador  participa  de  um  processo  ou

contexto social para obter melhor e/ou outro acesso a informações e dados sobre o

seu  “objeto  de  pesquisa”  e  uma  “participação  observadora/investigadora”  (o

Colectivo Situaciones fala em “militância investigadora”), onde quem já participa de

processos de trabalho de base/luta social  torna-se um observador no sentido de

focar  em  e  refletir  questões  específicas  que  surgem das  práticas,  e  uma  vez

(re-)formuladas (quanto mais coletivamente articuladas melhor) orientam durante um

ciclo  ou  um  número  de  ciclos  uma  investigação  militante.  Nela,  a  inserção  no

processo de luta é caracterizada pela sua condição de estar relacionada, mas ao

mesmo tempo, independente do trabalho do/enquanto pesquisador. Este não está

inserido, meramente, nos grupos e processos como pesquisador e geógrafo, muito

mais reflete sobre os processos e contribui com eles como tal, tal como cada sujeito

em movimento reflete e contribui conforme sua interação e relação com formas e

matrizes de saberes em movimento. 

Uma  Geografia  em  movimento  depende  e  constitui-se  através  de  processos

coletivos  em  meio  a  territorializações  e  territórios  de  resistência.  Nisso,  ganha

importância o dia a dia de convivência e militância o que leva a um método que

133 Fals  Borda  (2009,  p.  261)  sobre  a  “observação  participante”:  “A  diferencia  del  observador
naturalista,  se  sabe  que  em las  disciplinas  sociales  el  observador  forma parte  del  universo  por
observar.  Esta  condición  especial  había  sido  oscurecida  por  los  cánones  positivistas  sobre  la
'objetividad' y la 'neutralidad' em la ciencia, com la consecuencia de que algunas técnicas de campo
como  la  'observación  participante'  y  la  'observación  por  experimentación'  (muy  conocida  entre
antropólogos) tendían a conservar las diferencias entre el observador y lo observado. Además, tales
técnicas 'neutrales' dejaban las comunidades estudiadas como víctimas de la explotación centífica.”
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poderíamos  chamar  de  “leitura  do  vivido"  contínua  e  intensa,  um  vivido  co-

construído. Igualmente “resultados” e possíveis intervenções de uma investigação

militante dão-se, antes neste dia a dia e nestes processos vividos.

A experiência dos movimentos sociais  não só no Brasil  e  na América Latina mas,
também, na Ásia e na África, mostram uma enorme capacidade criativa até porque
têm que lidar com situações vivas e, portanto abertas, podendo contar com outras
matrizes de racionalidade não-ocidentais a partir  das quais  reinventam suas vidas,
suas histórias,  suas Geografias,  quase sempre com/contra uma razão instrumental
utilitarista  através  da  qual  o  capitalismo  tenta  se  introduzir  nos  seus  espaços
geográfico-socioculturais próprios (PORTO-GONÇALVES 2006, p. 293).
 

Além das  considerações  gerais  do que  seriam Ciências  Sociais  em movimento,

conectando-nos com uma diversidade de campos científicos nas discussões deste

capítulo, não é menos importante destacar as particularidades à base das quais a

Geografia pode contribuir com processos coletivos de resistência. Da mesma forma

que  não  refletimos e  apontamos  para  a  importância  da  dimensão  espacial  nos

processos meramente por sermos geógrafos e muito mais fazemos Geografia por

estarmos convictos desta importância, uma Geografia em movimento deve e pode

contribuir  com  os processos  em  movimento  com  sua  sensibilidade  e  seu  olhar

particular  para  a  geograficidade  e  espacialidade  das  relações  de  dominação-

subordinação/resistência e das lutas sociais em prol da superação da dominação. 

Geografias em movimento buscam contribuir com os movimentos sociais através da

construção de saberes-com espaciais, espacializados e que espacializam (olhares,

saberes, práticas) que podem ajudar em sensibilizar os sujeitos em movimento pela

importância na compreensão da geograficidade de suas lutas e fazer-se presente no

espaço  e  utilizar-se  dele  como  um  aliado  nas  lutas  de  resistência,  construindo

territórios da (auto-)emancipação. Investigar militando e militar investigando a partir

da  Geografia  significa  inserir-se  em  espaços  de  resistência,  fortalecer

territorializações resistentes e co-construir territórios-de-resistência-rede:

Falar em domínio do território é falar, portanto, de uma parte do problema. Todavia,
não há  território  sem  territorialidade,  não  há  território  sem  que  tenha  havido  um
processo de territorialização. Enfim, é a tríade território-territorialidade-territorialização
que há de ser compreendida. A territorialidade está configurada por um conjunto de
relações  materiais  e simbólicas  que  emprestam sentido  à  constituição/construção/
produção/invenção/criação  de um  determinado  espaço.  Assim,  não  há  território/
territorialidade que não tenha sido obra da sociedade fazendo história por meio do
espaço, se geografizando (PORTO-GONÇALVES & SILVA 2011, p. 2).
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A Geografia analisa sujeitos e movimentos visando a tensão entre os espaços que

construímos, os espaços que desejaríamos construir e espaços que somos capazes

– “r-existindo”-criando (PORTO-GONÇALVES 2006 & CRUZ 2006) - de construir.

Uma luta na qual buscamos preencher os territórios com vida e sentimento diante

dos  esforços  constantes  de  des-territorialização  com  os  quais  procuram  nos

dominar. Uma Geografia de saberes em movimento é uma Geografia do diálogo

entre  saberes-com  espacializados  e  saberes-fazeres  territorializados.  Saberes

periféricos são intrinsecamente articulados com o território, no que o território tem

um  papel  fundamental  na  formação  de  saberes(-fazeres  territorializados),  tanto

quanto  os  saberes  têm  um  papel  fundamental  na  construção  de  territórios  de

resistência.  Num  contexto  de  complementaridade  de  lutas,  a  Geografia  em

movimento pode e deve contribuir buscando enriquecer-se e complementar-se com

a diversidade de saberes (auto-) emancipatórios em jogo na construção de territórios

de resistência.

Neste espírito procuro abordar, nos próximos capítulos, as lutas de classes como

uma luta  de  muitas  lutas  articulando  uma abordagem multiterritorial  de  relações

centro-periferia  com conceitos  geográficos  formulados  em diálogo  direto  com as

experiências  junto  aos  movimentos  sociais  de  base:  Como,  através  de  práticas

sociais  espaciais  em  territórios  de  resistência  estes  movimentos  constroem  e

fortalecem  territórios-de-resistência-rede,  em  constante  re-configuração?  Esta

abordagem remete tanto ao desejo  de contribuir  com o que a Geografia  “há de

oferecer”  como  à  possibilidade  e  necessidade  de  refletir  as  espacialidades

periféricas e resistentes pela importância do espaço na luta pela transformação.
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3. FAVELAS: TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA

Apesar  de  sua  dinâmica  e  de  aumentos  enormes  de  produtividade  do  trabalho
humano,  que [o  capitalismo]  alcançou desde o  início  do  século  IXX,  e  apesar  do
desaparecer de barreiras políticas e sociais da sua expansão, o capitalismo não pôde
produzir as massas de lucro necessárias para integrar a grande maioria da população
mundial à sua forma moderna industrial. Em vez disso mais e mais lucro [é] retirado de
finalidades capitalistas para alimentar os famintos, pacificar os que se levantam para
administrar  as  consequências  da  acumulação  que  é  insuficiente  até  nos  países
desenvolvidos134 (MATTICK 2012, p. 113).

A crescente urbanização em nível mundial é a expressão espacial da tendência de

concentrar cada vez mais o poder e o acesso a recursos e hierarquizar cada vez

mais as relações sociais no capitalismo globalizado(r). A favelização e as políticas de

segregação diante da auto-segregação das classes dominantes expressam que a

desigualdade acompanha e cresce junto aos espaços urbanos em expansão. Se

milhões de pobres têm maiores chances de sobreviver nas cidades, não é por que

nelas encontram riquezas exuberantes a serem dividas entre eles e, sim, por que as

perspetivas lhes parecem minimamente melhores do que em áreas periféricas e

rurais.

A proletarização generalizada é o que configura um mundo cada vez mais urbanizado,
posto que a cidade é o locus por excelência da mercantilização generalizada (…) Para
os burgueses o céu é o limite;  para os proletários,  é a subsistência que deve ser
garantida pelo trabalho assalariado (PORTO-GONÇALVES 2006, p. 381).

Se  a  migração  inter-regional  durante o  século  XX  levou  ao  crescimento  e  à

multiplicação  de  favelas  nas  grandes  cidades  brasileiras,  hoje  migrações  intra-

urbanas e o próprio crescimento populacional marcam as dinâmicas demográficas

das periferias urbanas. Pelo olhar das classes dominantes, os moradores de favela

parecem  voltar  a  serem  vistos  novamente  e  cada  vez  mais  como  "dangerous

classes" (classes perigosas)135. Estas “classes perigosas” resistem e lutam contra o

134 Tradução livre. No original: "Trotz seiner Dynamik und der gewaltigen Produktivitätssteigerungen
der menschlichen Arbeit, die [der Kapitalismus] seit dem frühen 19.Jahrhundert erreicht hat, und trotz
des  Verschwindens  politischer und  sozialer  Schranken  seiner  Ausbreitung  im  Lauf  des
20.Jahrhunderts, konnte der Kapitalismus nicht die erforderlichen Proftimassen erzeugen, um einen
Großteil der Weltbevölkerung in seine moderne industrielle Gestalt zu integrieren. Stattdessen [wird]
mehr und mehr Profit kapitalistischen Zwecken entzogen (...), um die Hungernden zu ernähren, die
Aufsässigen  zu  befrieden  und die  Folgen  der  selbst  in  den  entwickelten  Ländern  ungenügenden
Akkumulation zu verwalten."
135 Este termo refere-se ao título do livro “The dangerous classes of New York”, publicado em 1872
pelo reformista social Charles Loring Brace. Para este autor as “classes perigosas” seriam compostas
pelos segmentos das classes pobres que estariam envolvidas com atividades criminosas de algum
tipo em Nova York, na segunda metade do século XIX. Em “Oxford Reference”:
<http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095659626>  (Acessado  em
20/11/2015)
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sistema de dominação globalizado,  seja de forma direta e visível,  seja de forma

indireta e menos visível, nas palavras de James Scott (2004, p. 24) “detrás de la

historia oficial”. Raúl Zibechi, em diálogo com Scott, alega: 

Estoy firmemente convencido de que los  de abajo  (ese amplio conglomerado que
incluye a todos, y sobre todo todas, quienes sufren opresión, humillación, explotación,
violencias, marginaciones...) tienen proyectos estratégicos que no formulan de modo
explícito,  o  por  lo  menos no lo  hacen en los  códigos y modos practicados por  la
sociedad hegemónica. 

Detectar  estos  proyectos  supone,  básicamente,  combinar  una  mirada  de  larga
duración con un énfasis en los procesos subterráneos, en las formas de resistencia de
escasa visibilidad pero que anticipan el mundo nuevo que los de abajo entretejen en la
penumbra de  su cotidianidad.  Esto  requiere  una  mirada capaz  de posarse  en las
pequeñas acciones con la rigurosidad e interés que exigen las acciones más visibles y
notables, aquellas que suelen «hacer historia» (ZIBECHI 2009, p. 6).

Detectar “estes projetos” ou dialogar com os “discursos ocultos” (SCOTT 2004/2013)

das classes periféricas não seria possível em um trabalho de pesquisa que falasse

sobre e tivesse a favela e seus moradores como objeto de pesquisa. O olhar deste

trabalho parte de uma relação  sujeito-sujeito e  surge em processos de resistência

em favelas e reflete questões que surgem desta inserção, "um olhar que se põe",

dialogando com Raúl Zibechi "nas pequenas ações com rigor e interesse", e olha a

partir dos territórios para as dinâmicas territoriais, desde as mais localizadas até as

mais globais.

Se este trabalho não tem objeto de estudo, não quer dizer que não tenha objetivos,

o principal sendo a compreensão e o possível fortalecimento de processos de luta

em e a partir de territórios de resistência, no nosso caso, favelas do Rio de Janeiro.

É  um  texto  escrito  por  uma  pessoa,  mas  os  “autores” das  experiências  que  o

alimentam  são  muitos.  É  um  texto  que  surge  do  diálogo  ao  qual  se  propõe  a

contribuir.

No  texto  territorializam-se  ideias,  experiências,  convicções  e  pontos  de  vista  de

processos coletivos de resistência. Esses são mediados por minha voz, por minha

posição singular, portanto, no que este se equivocar ao reconstruir e articular esses

elementos,  assumo  plena  responsabilidade,  e,  no  que  o  texto  possa  conseguir

acertar em articulá-las, reforço que o mérito é dos processos coletivos e seus muitos

protagonistas,  faveladas  e  favelados,  companheiras  e  companheiros  de  outros
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bairros da cidade, outros cantos do mundo, em luta por uma outra soCi(e)dade. 

A discussão do papel de saberes em movimento (cap. 2), saberes-com e saberes-

fazeres diante de saberes-sobre a dominação é uma reflexão que nos sensibiliza

para a questão de como acessar o mundo dos saberes, científicos e não-científicos,

como  relacionarmo-nos  com  quais  saberes  e,  o  mais  importante  talvez,  como

conseguir decifrar com que tipo de saber estamos lidando. Num jogo complexo de

relações  de  dominação-subordinação/resistência  saberes  têm  múltiplas  faces  e

“saber  dominar”  saberes-sobre  é  crucial  para  pensar  e  construir  práticas  de

resistência nos movimentos sociais de base. 

Neste terceiro capítulo me aproximo do território no qual atuo e convivo, em busca

de uma discussão aberta aos possíveis significados de “favela” para em seguida

trazer e discutir criticamente saberes sobre estes territórios, em diferentes escalas,

desde o olhar global das Nações Unidas até o olhar para a cidade do Rio de Janeiro

(cap. 3.1). Saberes sobre o outro, a favela e o favelado (3.2), apresentam-se como

uma forma de saber de dominação, um dos elementos das complexas relações de

dominação que buscam fazer do território um aliado na opressão e repressão das

classes periféricas em seus espaços de vivência. Discuto formas de dominar (n)as

favelas  (cap.  3.3)  para  a  partir  disso  refletir  o  papel  da  periferia  em  relações

multiterritoriais de centro-periferia na luta de classes (3.4) e o papel do território na

constituição  das  favelas  (tanto  quanto  o  papel  das  favelas  na  constituição  do

território, cap. 3.5) para chegar em uma síntese do que caracteriza as favelas como

territórios de resistência (cap. 3.6).
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3.1 FAVELA

Atualmente, a favelização e a periferização, expressões espaciais mais marcantes da
reprodução da pobreza urbana, impressionam não somente por sua magnitude (...),
mas igualmente por sua complexidade (SOUZA 2012, p. 193).

A tomada generalizada das cidades pelos interesses do capital  traz o desafio de

compreender quais as contradições, quais as possíveis linhas de fuga e quais as

formas de lutar por uma produção popular do espaço urbano desde baixo. Favelas

inscrevem  no  espaço  relações  de  dominação-subordinação/resistência  e  nisso,

enquanto  territórios  de  resistência,  questionam,  se  não  ameaçam,  o  projeto  de

cidade das classes dominantes. Em um Rio de Janeiro de mega-eventos e mega-

projetos, com amplas intervenções urbanísticas, as favelas vêm sendo removidas,

ocupadas militarmente, cercadas por muros em uma grande diversidade de formas

de opressão e repressão, ao mesmo tempos que poderes governamentais mantém

um discurso oficial  de  “(re-)integração”  e “inclusão”  destes territórios.  A partir  de

algumas  reflexões  de  possíveis  significados  de  “favela”  (3.1.1)  discuto  neste

subcapítulo os processos de favelização em diferentes escalas, desde a global vista

pelo olhar de estudos da Nações Unidas (3.1.2) até a mais local no Rio de Janeiro

(3.1.3).

3.1.1 “FAVELA”

As  favelas  são  heterogêneas  e  complexas.  As  definições  e  respostas  para  o
significado de favela são diversas136.

“Favela”  e  “favelado”  são  termos  que  carregam  diversos  possíveis  significados,

termos em aberto, onde cada contexto local, cada forma e momento de uso decidem

sobre o que vai e o que não vai significar o seu uso, podendo ter conotação positiva

ou  negativa,  (auto-)discriminatória  ou  (auto-)afirmativa.  Ao  mesmo  tempo  que  o

Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE)  continua  denominando  as

favelas “aglomerados urbanos subnormais”, grandes esforços têm sido feitos para

limpar as estatísticas e redefinir periferias urbanas como “não-mais-favelas”. Foi o

caso de uma lista de 44 favelas no Rio de Janeiro, que de um dia para o outro,

“deixaram de ser” favelas e “tornaram-se” comunidades urbanizadas ou bairros 137.

136 Citação  de  texto  escrito por  Francisco  Valdean,  inicialmente  publicado  em  2008  e  depois
publicado novamente no "Diário de um ex-favelado". Disponível em:
<http://www.ocotidiano.com.br/2011/06/meu-4-dia-como-ex-favelada.html> (Acessado em 15/03/2015)
137 Artigo  "A invenção  das  ex-favelas"  na  seção  Notícias  e  análise  no  site  do  Observatório  de
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Curiosamente, no caso das favelas da Maré, que constam nesta lista, a própria Maré

já tinha sido, em termos administrativos, formalizado como bairro da cidade desde

1994. Mesmo assim, uma parte das 16 favelas constou entre estas 44 “não-mais-

favelas”. Tendo se tornado bairro duas vezes, estas partes da Maré deixaram de ser

"favela"?  O blogueiro  Valdean  Francisco,  na  semana  seguinte  ao  decreto  da

redefinição escreveu, durante cinco dias, um diário sobre a sua vida de “ex-favelado”

nas “ex-favelas” da Maré:

1° dia do diário:  Mas ao andar pelas ruas e becos da ex-favela que moro nada
mudou, tudo ainda é do mesmo jeito, e que bom que ainda é assim, poderia ter sido
pior, poderia ter sido remoção ou uma truculenta ocupação do Bope para implementar
uma UPP138.

5° dia do diário: Já chega o final de semana e acho que não preciso ficar repetindo
dizendo que nada mudou. Ainda sou “favelado”, não me orgulho disto, mas não nego
esta origem139.

Entre moradores de favela, conforme a maneira de se usar o termo e quem o usa

para  falar  com,  de ou  sobre quem,  ele  pode  ser  usado  para  estigmatizar,  para

reclamar de um comportamento não-adequado, de uma postura mal-educada, etc.

“Isso é coisa de favelado!” é uma exclamação comum de reprodução afirmativa do

significado  discriminatório  do  termo,  tantas  vezes  reproduzido  e  reforçado  nos

principais meios de comunicação, todos na mão da mídia corporativista. Ao mesmo

tempo porém, o termo pode referir-se a uma postura de quem se reconhece no seu

território,  um termo de auto-reconhecimento da favela  e de sua história  de luta:

“Favela é resistência!”, “Favela resiste140!”

Em geral, termos que discriminam podem ser assumidos por quem é discriminado e

com isso podem ganhar uma inversão de significado daquele adotado por quem com

o termo pretende discriminar. No caso das favelas do Rio, há um conjunto de termos

como  “vagabundo”,  “marginal”  e  “bandido”  que  os  meios  de  comunicação

corporativos tentam, com frequência, associar diretamente aos territórios periféricos

Favelas: <http://observatoriodefavelas.org.br/noticias-analises/a-invencao-das-ex-favelas/> (Acessado
em 23/03/3015.
138 Retirado  do  blog  "O  cotidiano".  Disponível  em:  <http://www.ocotidiano.com.br/2011/05/meu-
primeiro-dia-como-ex-favelado.html> (Acessado em 15/04/2015)
139 Ibid.  Disponível  em:  <http://www.ocotidiano.com.br/2011/06/meu-5-dia-como-ex-favelado.html>
(Acessado em 15/04/2015)
140 Frases  que  ganharam  muita  visibilidade  nas  manifestações  de  rua  durante  as  chamadas
“Jornadas de junho” em 2013. Sobretudo a frase “Favela resiste” é utilizada em casos de processos
de resistência  localizadas,  muitas vezes  substituindo a  palavra “favela”  pelo  nome da favela  em
questão.
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e seus moradores, articulando um discurso discriminatório a territórios específicos,

neste caso, as favelas.

A polícia,  por  sua  vez,  contribuiu  com o  esforço  de  discriminar  discursivamente

territórios  favelados  ao  utilizar  o  termo  “complexo”,  que  remete  ao  sistema

penitenciário, para falar de conjuntos de favelas como o do Alemão ou da Maré. No

caso do Alemão, esse termo passou pelo processo de aceitação auto-afirmativa num

sentido resistente, ou seja, moradores do Alemão autoafirmam-se dizendo que são

“do complexo”.  Já no caso da Maré isso não é o caso, aqui pouco usa-se esse

termo,  e  prefere-se  usar  os  termos  “favelas”,  “conjunto  de  favelas”,  ou  também

"bairro  da  Maré”.  Ainda,  no  caso  dos  grandes  conjuntos,  muitas  vezes  a  auto-

referência  pode  ser  antes  a  própria  favela  onde  se  mora,  utilizando-se  "Nova

Holanda", "Vila do João" ou "Timbau" diretamente, e só quando se fala com quem

não sabe onde ficam estas favelas, acrescentar "Maré" ou também “Bonsucesso”, o

bairro vizinho da Maré. Essa questão ganha um dimensão política importante, já que

se trata de um território com mais de 130.000 habitantes (CAVALLIERI & VIAL, p.

13). Usar o termo "Maré" tem importância para reconhecer-se parte deste território.

Ao mesmo tempo o termo é sujeito  a apropriações problemáticas no sentido de

servir  para  sugerir  representatividades  que  não  podem  corresponder  ao  que  é

representado de  fato.  O uso de “Maré”,  por  exemplo,  no  sentido  de  dizer  estar

atuando na "Maré" como um todo, como fazem algumas instituições locais, com isso

sugerem poder autorizar-se a falar em nome dos interesses dos moradores da Maré.

Impossível dizer que estaríamos falando  em nome de uma favela, considerando a

falta de mecanismos de articulação democrática nestes territórios, o que de forma

nenhuma implica que moradores ou grupos de moradores não devem defender e

lutar por questões que correspondem à favela como um território diante de muitas

questões que podem ser consideradas de interesse comum de uma parte ou em

alguns casos também de uma maioria de seus moradores.

Para o Rapper Fiell (2011, pp. 24-25):

O termo  comunidade  foi  intitulado  por  governo  (sic)  e  propagado  por  instituições
(ONG). A ideia é que os moradores iriam ficar mais incluídos na sociedade, ser mais
aceitos. A palavra comunidade é mais leve, e vem com menos preconceito. Só que,
quando o governo quer, ele tira as aspas do nome comunidade. Viola os direitos dos
moradores,  remove  famílias,  manda  a  polícia  truculenta  para  a  favela,  onde  os
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moradores são xingados, espancados e muitos morrem por auto de resistência. Nesse
momento o território é chamado de favela, os moradores de favelados e marginais. 

Sou favela, sou favelado, e não preciso de caridade e nem de ONG.

"Favela" é um termo que, mesmo se utilizado no singular, deve ser entendido no

plural, e se as favelas têm algo “em comum” é o fato de serem diferentes umas das

outras e que contam com uma grande diversidade interna (intra-) e entre si (inter-

favelas), ao mesmo tempo que encontramos formas de relações, sociabilidades e

territorialidades que caracterizam favelas em termos mais gerais  que remetem a

relações intra-, inter- e  trans-favela no sentido de territórios-rede periféricas. 

Uso  e  conotação  do  termo “favela”  mudam em localidades  diferentes  da  região

metropolitana do Rio de Janeiro. Em visita ao Salgueiro em São Gonçalo quando,

junto a um grupo de moradoras, caminhamos pela área e eu me referi ao contorno

usando a palavra “favela”, as moradoras se sentiam ofendidas e disseram que o

Salgueiro era uma “comunidade” e não uma “favela”. O mesmo consta para a favela

Chico Mendes, onde integrantes do Movimento das Comunidades Populares (MCP)

explicam141 que ali, para a maioria dos moradores, é uma "comunidade" e que para

estes  moradores  “favela”  é  representado por  conjuntos  de  casas  de favela  com

vários andares (na Chico Mendes a maioria tem um ou no máximo dois andares),

com becos estreitos e/ou em morros íngreme. Essa última imagem corresponde ao

que é construído midiaticamente como imagem de “favela típica” construída a partir

das favelas das áreas centrais e da Zona Sul da região metropolitana.

Quando  quem  mora  na  favela  usa  os  termos  “favela”  e  “favelado”  o  possível

significado dos termos depende do contexto, momento e lugar. Não faria sentido

querer decidir sobre um suposto único uso “correto” do termo, ou seja quem chame

sua favela de comunidade, ou de morro, vila, parque, conjunto, aglomerado e tantos

outros nomes ou prefixos em uso - ainda mais se formos para outras cidades do

Brasil  – o faz com todo devido direito.  "Comunidade, favela ou bairro: diferentes

termos para uma única realidade" afirmam Fernandes e Costa (2009, p. 35) em um

livro tratando da "História  de pessoas e lugares:  memórias das comunidades de

Manguinhos" e neste sentido o que importa, antes, é a realidade da qual estamos

141 Em oficina com integrantes da Comunidade Popular Chico Mendes (vide cap. 4.2).
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falando ("única realidade" remete aqui as formas de dominação que se enfrentam).

Discordo da importância que Mario Brum (2012) dá ao estigma que o termo favela

carregaria e cuja carga negativa teria determinaria diretamente o comportamento de

moradores.  Brum  discute  a  trajetória  da  Cidade  Alta,  que  apesar  de  ter  sido

construída como “conjunto habitacional” com a finalidade de realocar as pessoas

que foram removidas de outras “favelas” teria se re-transformado em "favela". Brum

(pp. 275-276) argumenta:

Ao descrever a favela, o estigma constitui a alteridade desta em relação ao que seria
"normal". A favela, ao ser descrita como lugar onde as regras não são cumpridas, faz
com que muitos moradores se sintam cada vez mais desobrigados a cumpri-las. O
meio, a área estigmatizada, condiciona as práticas como uma espécie de profecia que
se auto-cumpre.  As gerações mais novas cresceram numa Cidade Alta  em que o
estigma de favela atuava fortemente sobre a identidade local." 

Aqui  o  autor  reproduz  o  que  se  propõe  a  refletir  criticamente:  a  prática  de

estigmatizar.  Relações  sociais,  econômicas,  políticas  e  culturais  (e  -espaciais  e

temporais) definem sobre os problemas que encontramos em uma dada área da

cidade e parece problemático afirmar que o discurso estigmatizador, representado

por uma palavra, neste caso "favela", teria tal influência sobre uma “identidade local”

que  as  pessoas  que  ali  moram,  deixariam de  "cumprir  as  regras"  (quais  regras

aliás?).

Talvez a discordância já esteja nas questões principais formuladas por Brum (2012),

que no seu estudo sobre a Cidade Alta analisa se esse conjunto habitacional deve

ser  considerado  uma "favela"  ou  não,  relatando questões  que o  “incomodavam”

levando  à  decisão  de  pesquisá-las.  “Afinal,  o  que  é  a  favela?”  (p.  17),  Brum

pergunta, e “por que determinado lugar é uma favela e outros não” (p. 18) para, no

apêndice contendo o quadro teórico do trabalho submeter-se à “difícil tarefa de se

definir o favelado”. Esse esforço reflexivo parece se justificar no fato do autor, a priori

e em nome do seu objeto de pesquisa (a Cidade Alta e seus moradores), considerar

que ser  chamado de “favela/favelado”  é,  em si,  um estigma,  algo  de conotação

exclusivamente:

O presente estudo analisa de que maneira o estigma oscila,  ganha força,  adquire
novas roupagens, mas que de um modo ou outro permanece, mantendo a
discriminação sobre os moradores do complexo da Cidade Alta (ibid, pp. 23-24).
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Brum parece inverter causa e efeito. O problema segundo o autor não é que uns (as

classes  dominantes)  usam  um  termo  para  discriminar  e  outros,  os  assim

discriminados, podem chegar a referir-se a ele reafirmando o estigma, assumindo

uma  posição  de  estigmatizado.  O  problema  é  que  a  Cidade  Alta,  um  conjunto

habitacional  construído para  receber  moradores de outras  favelas,  removidas no

final da década de '70, que teria sido construído, na avaliação de Brum, como uma

“solução à favela” (ibid, p. 23) voltou a ser considerado e chamado “favela” e isso,

em si, teria causado toda uma série de problemas para a área e seus moradores,

que têm certa culpa, já que deixaram de “cumprir as regras”, uma vez que o conjunto

voltou a ser considerado “favela”. O que surgiu como “solução” - pelo ponto de vista

do  autor  um  conjunto  habitacional  é  uma  solução  -  tornou-se,  com  o  tempo,

novamente,  no  processo  da  “construção  social  e  histórica”  (no  discurso,  na

percepção, etc.) “problema”. O termo “favela” é visto como uma causa de problemas,

e não como um termo que expressa uma relação/situação específica de problemas

sentidos e vividos. 

Se  “sujeitos  em  movimento”,  como  moradores,  constroem  sua  identidade

possivelmente  como  referência  com  a  qual  identificam-se  e  através  da  qual

fortalecem  suas  lutas,  é  uma  questão  que  é  respondida  nos  processos  de

resistência que diferem de contexto em contexto. Há uma brincadeira antiga que

ilustra a flexibilidade do uso do termo no caso de moradores das favelas da Maré,

vizinhas do bairro de Bonsucesso: “Para procurar um emprego, o morador da Maré

diz que é do bairro de Bonsucesso, para conseguir uma bolsa de estudo, diz que é

morador das favelas da Maré”.

A discussão até aqui não deve substituir o esclarecimento do que, neste trabalho,

chamo de “favela” e “favelado”. Entendo o termo "favela" como uma denominação de

caráter regionalizado. O termo nasce na cidade do Rio de Janeiro no final do século

XIX (VALLADARES 2011) e afirma-se para falar dos territórios urbanos das classes

periféricas com moradias que podem ser baseadas ou em auto-construção ou em

habitação popular construída pelo Estado, muitas vezes de forma precária. Devido à

grande  representação  midiática  das  favelas  do  Rio  de  Janeiro,  no  decorrer  do

tempo, o termo acabou sendo usado em outras cidades brasileiras também. No mais

tardar com o sucesso internacional do filme “Cidade de Deus” e também desde que
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a  favela  foi  transformada  em  “atração  turística”  (“Favela  Tours”)  (FREIRE-

MEDEIROS 2009) o termo “favela” é conhecido internacionalmente, muitas vezes

romantizando seu significado e até  usando-o para  nomear espaços culturais  em

localidades fora do Brasil, como no caso do bar e club noturno "Favela Chic" em

Paris142.

Nesse  trabalho  uso  o  termo  “favela”  para  falar  de  territórios  populares  urbanos

constituídos por um histórico de luta de classes periféricas, na região metropolitana

do  Rio  de  Janeiro,  uma forma específica  de  periferia  urbana  e  de  "território  de

resistência". Afirmar e focar nas favelas enquanto periferia urbana e territórios de

resistência não significa desconhecer que há uma diversidade de outras formas de

periferia urbana e de territórios de resistência na cidade, territórios insurgentes ou

“dissidentes” (SOUZA 2015). E uso o termo “favelado” para falar das pessoas que

nascem, crescem e moram, enfim vivem nas favelas.

O termo “favela” também é usado, em geral e neste trabalho, para a tradução de

outros idiomas, como no título do livro “Planeta favela” (DAVIS 2013), onde é usado

para traduzir o termo, bastante genérico, “Planet of slums”, do inglês. Em relação a

estatísticas e estudos sobre favela em âmbito internacional, a questão do "termo"

traz  implicações maiores,  já  que a  Organização das Nações Unidas (ONU),  por

exemplo, conjuga sob a mesma estatística o termo "favela" (slum), áreas que no

Brasil  são tratados como quatro tipos diferentes de periferias urbanas ("favelas",

"loteamentos",  "invasões",  "cortiços").  Consequentemente  há  uma  diferença

considerável entre os números de moradores de “favelas” no Brasil levantados pelo

IBGE e  de  moradores  de  áreas  consideradas  "slums"  nos  estudos  das  Nações

Unidas (vide cap. 3.1.2). Segundo o censo de 2010:  

Um total de 11.425.644 de pessoas - o equivalente a 6% da população do país - ou
pouco mais de uma população inteira de Portugal ou mais de três vezes a do Uruguai.
Esse é o total de quem vive, atualmente, no Brasil em aglomerados subnormais, nome
técnico dado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para designar
locais como favelas, invasões e comunidades com, no mínimo, 51 domicílios143.

142 <http://favelachic.com> (Acessado em 22/03/2015)
143 Em artigo "Mais de 11 milhões vivem em favelas no Brasil, diz IBGE; maioria está na região
Sudeste" no portal UOL Online: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2011/12/21/mais-
de-11-milhoes-vivem-em-favelas-no-brasil-diz-ibge-maioria-esta-na-regiao-sudeste.htm>  (Acessado
em 10/05/2015)
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Ao IBGE parece  corresponder  aquele  “esforço”  de  manter  o  número  de  favelas

pequeno144,  e considero que bem mais do que 11 milhões de pessoas moram, no

Brasil, em territórios que correspondem ao que entendo como "favelas: territórios de

resistência” - ao mesmo tempo que não há outro número disponível. Os territórios

favelados,  onde  movimentos  sociais  de  base  realizam  seus  trabalhos  e  cujas

experiências contribuíram diretamente com este trabalho, são reconhecidos, pelos

integrantes  dos  grupos,  como "favela",  ao  mesmo tempo que em áreas  onde  a

maioria dos moradores usa outros termos como “comunidade” estes também são

usados.  O termo é usado pelos integrantes dos movimentos sociais  de base de

forma auto-afirmativa.

Stevphen Shukatis e David Graeber (2007a) e também John Holloway (2005, 2012)

argumentam  que  a  negação  da  dominação  também  expressa-se  (ou  deve

expressar-se) na negação de qualquer identidade:

Toda  luta  libertadora  é  por  isso,  ultimamente,  uma  luta  contra  a  identidade 145

(SHUKATIS & GRAEBER 2007a, p. 12).

Raúl Zibechi (2014, pp. 29-30) critica essa posição direcionando-se a Holloway, que

trabalharia  algumas  categorias  eurocêntricas  que  foram  elaboradas  em  certo

período  do  conflito  de  classes  em  certo  lugar  do  mundo.  Zibechi  questiona,

dialogando com Ramón Grosfoguel (2009), se estas categorias estariam adequadas

para a realidade latino-americana:

Pero  allí  donde  las  identidades  son  negadas,  inferiorizadas  o  devaluadas  por  la
colonialidad  del  poder,  el  'antiesencialismo'  impide  a  los  pueblos  reconstruir  sus
identidades, sus saberes, sus formas de vida y sus conocimientos. Se convierte en
parte del hecho colonial (ibid., pp. 29-30).

Considerando  as  realidades  migratórias  da  grande  maioria  dos  moradores  das

periferias urbanas do norte global, talvez seja possível ampliar a crítica. A questão

da identidade coloca-se para as periferias, sejam estas urbanas ou rurais, em um

sentido cada vez mais global. Levando em consideração que as periferias urbanas

144 Em geral, o esforço de manter números baixos, em todas as escalas administrativas, tem seus
porquês: "Líderes comunitários de diversas favelas dizem que, ao estimar a população para baixo, o
poder  público  se  isentaria  de  mais  responsabilidades.  'Menos  população,  menos  investimento',
resume  Lúcia  Cabral,  moradora  do  Complexo  do  Alemão."  Em  artigo  "Censo  nas  favelas  é
controverso" no portal online Viva Favela: <http://www.vivafavela.com.br/reportagens/449-censo-nas-
favelas-e-controverso> (Acessado em 10/05/2015)
145 Tradução livre. No original: “All liberatory struggle therefore is ultimately struggle against identity.”
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das cidades, também as do norte global, podem ser consideradas territorializações

híbridas no que diz de seu contexto espacial e temporal entre norte e sul global,

muitas vezes representando territorializações de grupos de  zonas-do-não-ser com

vínculos direto ou indireto com o sul global, coloca-se a questão de pensar a luta por

uma identidade como elemento da luta por auto-determinação de um grupo ou uma

classe periférica.

Quando alguien es invisible,  por  ser  negro,  indio,  mujer, mestizo  o pobre,  cuando
alguien  es  ninguneado  sistemáticamente  por  su  raza,  género  o  otra  condicón,  lo
primero que hace es intentar exisitir, levantar la mano, ponderse de pie y decir aqui
estoy!  Existo.  Esa es la  lógica de la  identidad.  En la  lógica  de los  dominados,  lo
primero es  hacerse visibles,  nombrarse,  reconocerse.  Es  un paso  ineludible  en  el
proceso de convertirse en sujetos (ibid., p. 29).

Como veremos adiante, para os integrantes de movimentos sociais de base que

colaboraram nesta investigação, a questão identitária é uma questão relevante para

as lutas emancipatórias. Uma integrante do coletivo Ocupa Alemão neste sentido

afirma: 

“É muito difícil construir, fazer trabalho de base, que pula em etapas por exemplo a
coisa da identidade...”146

Uma identidade territorial(izada) constrói-se, segundo Cruz (2006, pp. 74-76) através

de dois elementos fundamentais, o espaço de referência identitária e a consciência

socioespacial  de  pertencimento.  Tendo  nos  territórios  favelados  “o  espaço  de

referência identitária” e na auto-denominação de “morador de favela” ou “favelados”

uma expressão da “consciência socioespacial de pertencimento” pode-se dizer que

“favelado” é uma “identidade de resistência”, conceito este que Cruz (2006, p. 73)

descreve , baseado em Castells como uma identidade:

(…) criada por atores que se encontram em posições e condições desvalorizadas e/ou
estigmatizadas  pela  lógica  de  dominação,  construindo,  assim,  trincheiras  de
resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as
instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos.

“Favelado” enquanto identidade de resistência é uma identidade múltipla, podendo

indicar  uma  diversidade  de  relações  de  dominação-subordinação/resistência.  O

coletivo  Ocupa  Alemão  dá  destaque  à  dimensão  racial,  destacando  o  fato  da

identidade favelada ser uma identidade de um espaço construído por uma maioria

146 Cito aqui uma integrante do grupo “Ocupa Alemão” durante a oficina que realizamos em junho de
2015.
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negra.  Nas entrevistas que realizei  com moradores e também em conversas em

geral, muitos dão destaque à dimensão econômica da dominação, utilizando o termo

“pobre”, muitas vezes como sinônimo de “favelado”:

“O pobre, né, o favelado, ele é uma pessoa que vive do seu pão de cada dia. Ele não
pode ficar de braço cruzado não147.“

3.1.2 FAVELAS NO MUNDO E O MUNDO DAS FAVELAS PELO OLHAR 
DAS NAÇÕES UNIDAS

Um dos desafios mais sérios que aglomerações humanas encaram hoje, sobretudo
nas cidades grandes dos países em desenvolvimento é o espalhamento de favelas
urbanas e ocupações irregulares148 (UN-HABITAT 2004, p. 6, originalmente publicado
em 1981)

Quase 1 bilhão de pessoas, isto é 32% da população urbana do mundo, vive em
favelas,  a  maioria  destes  no mundo em desenvolvimento.  Além disso,  o  locus  da
pobreza global está se mudando para as cidades, um processo agora reconhecido
como a 'urbanização da pobreza149 (ANNAN 2003).

O número total de habitantes de favelas no mundo em 2001 estava em 924 milhões de
pessoas. (...) Naquele momento, 43% das populações urbanas de todas as regiões em
desenvolvimento morava em favelas, enquanto que 78,2% da população nos países
menos  desenvolvidos  eram  moradores  de  favela.  Em  alguns  países  em
desenvolvimento, favelas são tão predominantes que os ricos têm que segregar a si
mesmos atrás de pequenas muradas enclaves150 (UN-HABITAT 2003, p. VI).

A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma das instituições internacionais que

mais tem realizado pesquisas e publicado relatórios para acompanhar processos de

urbanização e periferização em nível  global.  Já no início  da década de 1980,  e

depois no início do milênio, relatórios das Nações Unidos apontam para a dimensão

na qual periferias urbanas ocupam, na atualidade, amplas áreas das cidades e com

isso as agendas políticas da chamada "comunidade internacional",  “forçando”  os

ricos a viverem atrás de muros e grades em condomínios de "segurança máxima". O

mundo estaria então num amplo processo generalizado de favelização,  tese que

147 Entrevista com um morador do Timbau realizada em agosto de 2015.
148 Tradução livre. No original: "One of the most serious challenges that human settlements face
today especially in the large cities of developing countries is the spread of urban slums and squatter
areas."
149 Tradução livre. No original: "Almost 1 billion people, or 32 per cent of the world’s urban population,
live in slums, the majority of them in the developing world. Moreover, the locus of global poverty is
moving to the cities, a process now recognized as the ‘urbanization of poverty’."
150 Tradução livre. No original: "The total number of slum dwellers in the world stood at about 924
million  people  in  2001.  (...)  At  that  time,  43  per  cent  of  the  combined  urban  populations  of  all
developing regions lived in slums, while 78.2 per cent  of  the urban population in least developed
countries were slum dwellers. In some developing country cities, slums are so pervasive that it is the
rich who have to segregate themselves behind small gated enclaves."
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Mike Davis (2006) afirma baseado, entre outros, nos dados do relatório da ONU

“The challenge of slums” de 2003 em seu livro "Planeta favela".

A diversidade das periferias urbanas do mundo bem expressa-se na diversidade de

nomes  que  lhe  são  dadas,  como  slums,  ghettos,  shanty  towns,  barrios,  villas

miserias, bidonvilles, banlieues, favelas, quebradas, entre tantos outros. Podem ser

autoconstruídas, conjuntos habitacionais construídos com financiamento público ou

privado,  loteamentos  irregulares,  podem  ter  construções  de  madeira,  materiais

reciclados, alvenaria. Em geral representam territórios das classes populares que

menos  ou  mais  recentemente  se  urbanizaram,  fruto  de  movimentos  migratórios

campo-cidade  e/ou  intra-cidade,  devido  ao  declínio  de  segmentos  das  classes

médias baixas ou ao crescimento populacional das próprias classes populares que

assim que aumentam em número  acrescentam andares a  suas casas ou,  onde

disponível e ninguém os expulsar violentamente, ocupam novos territórios (DAVIS

2006).

Trago  neste  capítulo  um  olhar  global  da  situação  de  favelização  baseado  em

documentos  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  como  o  relatório  "The

Challenge of  slums" (O desafio  das favelas;  2003) e "State of  the world's  cities,

bridging the urban divide" (Estado das cidades no mundo: criando pontes para a

cidade dividida; 2010) e veremos como estudos como este produzem um olhar a

partir  dos  centros,  estado-centrista,  e  “olham como  um Estado”  (SCOTT 1998).

Segundo  os  relatórios,  as  cidades  do  mundo  são  cidades  divididas,  sujeitas  ao

urban divide, uma divisão que atravessa todas as áreas da vida humana em cidade:

divide econômico, político, social, cultural, espacial, etc. 

A perspectiva de relatórios da ONU trabalha com altos níveis de abstração, na qual

sujeitos singulares somente entram em cena em case studies (estudos de caso). Um

objetivo de estudos no âmbito da ONU é estabelecer metas a serem alcançadas

para todas as áreas consideradas relevantes referente à intervenção política inter- e

nacional. Os estudos têm como objetivos principais: a) fazer projeções para o futuro,

b) propor medidas que os Estados devem ou podem colocar em prática e c) avaliar

se  há  avanços  ou  regressos  referente  a  metas  estabelecidas  em  acordos

internacionais.
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Nesses documentos, como é o caso em geral com publicações da área da chamada

"cooperação  internacional",  há  um certo  roteiro-padrão,  uma  narrativa  de  fundo.

Primeiramente os documentos alertam de forma drástica sobre o status quo do tema

em questão para depois disso apresentar projeções como tudo pode piorar caso a

“comunidade  internacional151”,  não  aja  com  urgência  e  de  forma  decisiva.  Em

seguida, formulam-se as medidas necessárias e tentam-se trazer exemplos de best

practice (boas práticas) que apontariam caminhos de saída da situação. Onde os

comunicadores, editores e designers entram em cena nesses relatórios, é no ofício

de, apesar do drama relatado, criar  documentos que deixam o leitor confortável,

utilizando fotos bonitas mesmo tratando-se de problemas e da miséria relatada, e

em geral criando uma mensagem principal de que apesar de tudo, caso realizadas

as reformas necessárias, há possíveis saídas.

O  grande  guarda-chuva  dos  ciclos  de  estudar,  analisar,  avaliar,  estabelecer  e

concordar metas e convocar para mudanças da ONU, nas duas últimas décadas,

têm sido os Millennium Development Goals (MDG; Objetivos de Desenvolvimento do

Milênio),  acordados entre os países membros, e que se baseiam em 8 objetivos

gerais ("goals"), 18 alvos ("targets") e 48 indicadores, a maioria com o horizonte de

tempo ou do ano 2015 ou 2020. Para as favelas especificamente foi formulado o

MDG 7, alvo 11: "Até 2020 ter conseguido um melhoramento significativo na vida de

100 milhões de moradores de favela152" (UN-HABITAT 2010, p. 30)153.

O estudo do relatório de 2003, "The challenge of slums" apontou, referente a este

MDG, para a seguinte situação: segundo as projeções, a população total mundial

aumentaria de 2000 para 2020 de um pouco mais de seis bilhões para um pouco

151 Considero este termo muito problemático  já que sugere que haja um senso de comunidade,
comunitário, entre os países em termos gerais. 
152 Tradução livre. No original: "By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of
100 million slum dwellers.”
153 Recentemente, no início de agosto de 2015, delegados de 193 países reuniram-se em Nova York
para fechar um novo pacote de objetivos em nome da ONU. O plano de ação “Mudar o Mundo –
Programa o Desenvolvimento Sustentável até 2030” é composto por 17 objetivos a serem alcançados
até o ano de 2030. Trata-se de um plano-proposta a ser  votado na Reunião Geral  da ONU em
setembro de 2015. Caso seja aceito, entra em vigor no início do ano de 2016. De toda forma, a
realização das medidas para alcançar estes objetivos será “voluntária”. Segundo críticas do portal de
mídia  Welt-sichten  (http://www.welt-sichten.org/artikel/29601/die-kunst-der-schoenen-worte)  trata-se,
em primeiro  lugar,  de  mais  um documento  da  ONU cujas  palavras  de  tom  positivo  contrastam
drasticamente com a realidade e as expectativas reais de sua realização. Informação geral do portal
de  notícias  da  TV  pública  alemã  ARD  <http://www.tagesschau.de/ausland/un-entwicklungsziele-
101.html>(Ambas as fontes acessadas em 11/08/2015).
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mais de sete bilhões e meio de habitantes, enquanto que o grau de urbanização da

população aumentaria de forma significativa, de 47,2% para 55,9%. Isso significou,

em 2003,  extrapolado em uma projeção conservadora,  mantendo as  proporções

daquele ano (31,6% da população urbana do mundo morando em favelas), que até

2020 o número de moradores em favela cresceria de 924 milhões para 1 bilhão 338

milhões.  Seriam mais de 400 milhões  de pessoas  a  mais  morando em favelas,

enquanto que desse total os Estados tinham se comprometido de melhorar as vidas

significativamente de 100 milhões.

Em 2010 o relatório do Urban divide consta com um avanço significativo, já que até

2010 ter-se-ia conseguido melhorar a vida de mais de 200 milhões de moradores de

favela, mais do que dobrando a meta do MDG alvo 11 (a vasta maioria devido a

avanços na Asia e em dimensão menor na América Latina, os países da África não

constando avanços). Os relatores reconhecem porém que o MDG 7, alvo 11 desde

sua formulação tinha sido formulado com base em número-alvo baixos - fato, que

teria se dado, entre outros, pela questão de que, no ano 2000, quando os MDGs

foram formulados,  não havia  dados globais  disponíveis.  O primeiro  relatório  que

apresenta dados da situação global das favelas é de fato de 2003. O que chama

atenção entre os relatórios porém é que o de 2010 não somente não baseia-se mais

nos números do relatório de 2003, como não menciona ou explica porquê. O que

vemos é que todos os números mudaram significativamente. Lemos no relatório de

2010:

O número de moradores de favela nos países em desenvolvimento aumentou de 767
milhões no ano 2000 para um estimado 828 milhões em 2010154 (...)  (UN-HABITAT
2010, p. 33).

Nisso, existem diferenças significativas entre os relatórios. O de 2003 considerava

que havia, no ano 2001, cerca de 870 milhões de moradores em favela nos países

em desenvolvimento, enquanto que o relatório de 2010 considera para o ano de

2000 767 milhões de moradores em favelas nos países em desenvolvimento (UN-

HABITAT 2003 & 2010). Ou seja, a nova base de dados mudou completamente os

números do ponto de partida do ano 2000. Diante disso, Mike Davis (2006) talvez

não teria  tanta razão para chamar a atenção para a situação da favelização do

154 Tradução livre. No original: "The number of slum dwellers in the developing world has risen from
767 million in the year 2000 to an estimated 828 million in 2010 (...)."
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mundo? Ou o esforço de redefinição do que é considerado  favela teve a ver com

uma tentativa de mascarar  a situação atual  mundial? Não é possível  avaliar  por

certo até que ponto a base de dados foi melhorada e afinada entre o relatório de

2003 e o de 2010, e qual foi o papel de uma possível pressão política de que esses

dados tivessem que melhorar. Não é possível avaliar também como e porque a base

de dados difere  de  país  em país.  Mas o  que sabemos é  que  independente  de

mudanças em projeções, os dados de 2010 continuam constatando que 33% da

população urbana em países em desenvolvimento mora em favelas. Considerando

que se espera um crescimento da população urbana nesses países de 2.4 bilhões

em 2007 para 5.3 bilhões em 2050, entende-se que as favelas no sul global tendem

a continuar ganhando em dimensão e importância (UN-HABITAT 2007, p. 3).

Consta no relatório de 2010:

Ainda assim, a divisão urbana continua, por que em termos absolutos o número de
moradores em favelas tem crescido, de fato, de maneira considerável, e continuará
crescendo no futuro próximo155 (UN-HABITAT 2010, p. XII). 

Uma tensão também vemos pelo fato de serem constatadas estatisticamente, ao

mesmo tempo, uma melhora e uma piora da situação. Segundo o relatório, entre

2000 e 2010, seis milhões de pessoas a mais por ano chegaram a morar em favelas.

Entretanto, neste mesmo período foi possível melhorar as condições de vida de 22

milhões de moradores de favelas por ano de maneira significativa. Uma projeção

que  considera  estes  números  e  a  projeção  geral  do  crescimento  da  população

urbana isso levaria a 889 milhões de moradores em favela no ano de 2020 (ibid.). O

que fica  difícil  entender  é  a  relação entre  22  milhões  de pessoas em melhores

condições e seis milhões em piores condições, não têm relação e não teria um saldo

a se fazer entre os dois processos?

O alto nível de abstração das estatísticas nos relatórios da ONU é acompanhado por

uma  análise  genérica  dos  processos  que  levam  à  favelização.  Os  relatores

mobilizam recursos conceituais e teóricos para, por um lado, apontar para os graves

problemas  causados  pela  dinâmica  socioeconômica  do  sistema  capitalista  e,  ao

mesmo tempo, propor respostas dentro deste sistema reafirmando-o. Com isso, o

155 Tradução livre. No original: "And yet the urban divide endures, because in absolute terms the
numbers of  slum dwellers have actually  grown considerably, and will  continue to rise in  the near
future."
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dado fixo de toda reflexão é o sistema tal como ele é e tal como continuará existindo,

num futuro fechado e não algo ainda a ser construído e portanto em aberto. Domina

uma concepção reformista  baseada nos pressupostos que os  problemas criados

pelo  mercado  capitalista  deveriam  e  podem  ser  resolvidos  através  de  políticas

públicas, posturas pessoais, empenho das instituições, etc. Isso está bem expresso

no relatório de 2003. Reformas levariam a um melhoramento sucessivo no decorrer

do desenvolvimento econômico de regiões até então atrasadas:

O  crescimento  de  favelas  urbanas  é  intimamente  vinculado  à  transformação  de
sistemas  econômicos  anteriores  para  o  capitalismo,  e  a  maioria  das  piores
características das favelas são intimamente associadas a condições de desigualdade,
à  busca  por  lucro,  exploração e  distorção  social  que  acontecem até  quando,  aos
poucos, instituições são construídas que apaziguam os excessos do novo sistema de
mercado156 (UN-HABITAT 2003, p. 64).

Os  dois  relatórios  da  ONU de  2003  e  de  2010  são  baseados  em teorias  neo-

clássicas e da ecologia social (“Escola de Chicago”) (ONU 2003, capítulo 2, pp. 17-

32), ao mesmo tempo que fazem referência ao e elaboram um conceito de “right to

the city” (direito à cidade) articulado com a proposta de uma “inclusive city” (cidade

inclusiva) (ONU 2010, introdução, pp. VIII-XX e na parte 3, pp. 122-165). A saída do

"urban divide"  estaria  na proposta  da "cidade inclusiva",  que precisaria  de cinco

catalisadores para se tornar realidade: "qualidade de vida melhorada, investimento

na formação do capital humano, oportunidades econômicas sustentáveis, aumento

da inclusão política e inclusão cultural157" (UN 2010, p. XX). A inclusão é apresentada

como a grande resposta à sociedade dividida.

Em relação às  favelas,  os  relatórios  não poupam crítica  a  governos,  identificam

causas de processos econômicos e as dinâmicas que causariam a favelização. O

relatório de 2003 traz um quadro diferenciando os lados “positivos” e “negativos” das

dinâmicas  em  jogo  na  formação  de  favelas  (tabela  3,  p.  163).  O  processo  de

favelização  nas  cidades  é  descrito  como  resultante  de  uma  combinação  de

desigualdade  de  renda,  falta  de crescimento  econômico  e  imigração,  uma

combinação de fatores que causaria pobreza. Essa pobreza em combinação com a 

156 Tradução livre. No original:  "The growth of urban slums is intimately tied to the change from
earlier economic systems to capitalism, and most of slums’ worst features are intimately associated
with  conditions  of  inequality, profit  seeking,  exploitation  and  social  disruption  that  occur  until  the
institutions are slowly built that mollify the excesses of the new market system."
157 Tradução livre.  No original:  "Improved quality  of  life,  investment  in  human capital  formation,
sustained economic opportunities, enhanced political inclusion, and cultural inclusion."

161



"ASPECTOS NEGATIVOS DE FAVELAS" "ASPECTOS POSITIVOS DE FAVELAS"

Favelas  têm  condições  de  moradia  das
mais  intoleráveis:  insegurança de posse,
falta  de  serviços  básicos  como  água  e
saneamento;  construções inadequadas e
as  vezes  inseguras;  superpopulação;
localização em áreas perigosas.

Altas  concentrações  de  pobreza  e
depravação social e econômica, podendo
incluir famílias fragmentadas, desemprego
e exclusão econômica, física e social.

Favelados têm acesso limitado a crédito e
ao mercado formal de empregos devido a
estigmatizações,  discriminação  e
isolamento geográfico.

Favelas  sofrem  com  poluição industrial,
influência de lixos venenosos.

As únicas terras acessíveis para favelados
oferecem  perigos  e  se  encontram  em
áreas poluídas, em áreas onde ninguém
mais quer morar.

Favelados  sofrem  com  doenças
relacionadas  á  falta  de  acesso  á  água
limpa  e  saneamento,  ou  doenças  como
HIV/AIDS.

Mulheres  e as crianças por  elas  criadas
são as maiores vítimas de todos.

Áreas  de  favela  são  associados  a  altos
índices de crime, sendo que nem sempre
isto  é  verdade.  Devido  a  sistemas  de
controle social internos podem resultar em
baixos índices.

Favelas  são  a  primeira  parada  para
imigrantes - fornecem habitação barata e
a  única  acessível  que  possibilita  os
imigrantes  de  economizar  para
eventualmente  serem  absorvidos  pela
sociedade urbana.

Como  lugar  de  residência  de
trabalhadores  de  baixa  renda,  favelas
mantêm  as  rodas  da  cidade  girando  de
muitas maneiras diferentes.

A  maioria  de  favelados  em  países  em
desenvolvimento  ganham  sua  vida  com
atividades  informais,  muitos
empreendedores  informais  tendo  uma
clientela para além dos limites da favela.

A  maioria  dos  favelados  são  pessoas
lutando  para  fazer  sua  vida  de  forma
honesta,  dentro  de  um  contexto  de
pobreza urbana extensiva e desemprego
informal.

Favelas  são  lugares  onde  uma  mistura
vibrante  de  diferentes  culturas  muitas
vezes  resulta  em  novas  formas  de
expressão  artística.  Em  meio  a  um
ambiente  pouco  saudável,  perigoso  e
densamente  populoso,  podem  emergir
movimentos  culturais  e  níveis  de
solidariedade  não  conhecidos  nos
subúrbios dos ricos.

Apesar  de  todas  as  dadas  condições,
favelados  desenvolveram  soluções  de
moradia  racionais  e  inovativas  para  si
mesmos.

Mesmo  assim,  os  poucos  atributos  positivos  de  forma  alguma  justificam  a
continuidade de existência de favelas e não deveriam ser uma desculpa para o
progresso lento rumo à meta de moradia digna para todos158.

Tabela  3: “Aspectos  positivos”  e  “negativos”  de  favelas  segundo  o  relatório
"Challenge of slums" (UN 2003, p. VI)159

158 Tradução livre. No original:  "However, these few positive attributes do not in any way justify the
continued existence of slums and should not be an excuse for the slow progress towards the goal of
adequate shelter for all."
159 Traduzi, modificando levemente as frases, portanto não as citando aqui no original.
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falta de moradia levaria à formação de favelas (ibid., p. 17). Uma “favela”, resultado

deste  processo,  é  definida,  recorrendo  ao  dicionário  The  Merriam-Webster

Dictionary de  1994,  de  forma  "mais  simples"  possível,  como  uma  "área  urbana

fortemente povoada caracterizada por habitação de baixo padrão e pela imundície

[sic!]"160 (ibid., p. 8).

O relatório propõe distinguir entre "slums of despair” (favelas de desespero), áreas

onde as condições estão piorando e o status de seus moradores seria caracterizado

pela imobilidade social e “slums of hope” (favelas de esperança), áreas que estão

melhorando em suas condições básicas e cujos moradores teriam perspectivas de

ascender socialmente (ibid., p.9). Os aspectos positivos e negativos relacionados na

tabela 3 lê-se como o reconhecimento do fracasso de políticas de Estado e,  ao

mesmo tempo, expressa a tentativa de tratar com um grau e tom de normalidade as

injustiças econômicas e sociais que levam à favelização. Afirmar como ponto positivo

que as favelas abrigam trabalhadores de baixa renda que estariam mantendo as

rodas da cidade girando, é uma afronta direta em direção às classes exploradas, já

que sinaliza que esta situação não mudará tão cedo. Já que há as classes super-

exploradas economicamente a função das favelas é abrigá-las garantindo baixos

custo de vida.

No relatório afirma-se a importância do setor econômico informal e a maneira com

que se trata o tema dá a entender que as propostas gerais são as de integrar ou

pelo menos conectar os sistemas informais ao sistema formal (ibid., p. XXVI), porém

se possível, mantendo sua característica principal de serem relações de trabalho

precárias.  Com isso  o  relatório  de  2010  parece favorecer  uma normalização  da

(neo-)liberalização das relações de trabalho.

Referente à dimensão espacial o relatório de 2003 (p. XXVI) afirma que:

Favelas são a expressão física e espacial da pobreza urbana e da desigualdade intra-
urbana.  Entretanto,  favelas  não  englobam  todos  os  pobres  urbanos,  e  tampouco
moradores de favela sempre são pobres161.

160 Tradução livre. No original: ‘Slum’, at its simplest, is ‘a heavily populated urban area characterized
by substandard housing and squalor’.
161 Tradução livre. No original: "Slums are a physical and spatial manifestation of urban poverty and
intra-city  inequality. However, slums do not  accommodate all  of  the urban poor, nor  are all  slum
dwellers always poor."
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Essa perspectiva que favelas (por si só) seriam a expressão da desigualdade intra-

urbana é bastante comum162, não por isso não deixa de ser indevida e incompleta, já

que para poder denominar que há desigualdade precisamos de uma relação entre

entes desiguais referente a algum critério  que permite  medir  essa desigualdade.

Suprir esta relação remete a uma redução do escopo ou da escala que não permite

identificar que o problema da desigualdade urbana é uma problema de toda a cidade

e suas causas não estão nas favelas e sim na relação de bairros mais ricos com as

favelas  (retomo  essa  questão  no  cap.  3.3.1).  No relatório,  e  em termos  gerais,

pretende-se apresentar  a desigualdade urbana como um problema de gestão da

cidade, ou ainda de algumas áreas dela, e não um problema do próprio sistema que

produz (e se reproduz baseado em e por) relações de desigualdade.

Em 2010, o relatório ao apresentar o conceito da cidade dividida, também discute a

divisão espacial da e na cidade (p. 82):

A divisão espacial da cidade é mais do que uma expressão física da desigualdade de
renda  entre  unidades  domésticas;  é  também  um  subproduto  da  ineficiência  dos
mercados de terra urbana e de moradia. Uma armadilha espacial ocorre quando a
distância física do centro da cidade (e os benefícios e a as oportunidades associados
ao mesmo) se traduz em distanciamento social. 

A  armadilha  da  pobreza  envolve  uma  combinação  de  seis  fatores:  poucas
oportunidades de emprego, más condições de vida e interações sociais; taxas altas de
desigualdade de gênero; exclusão social e criminalidade. Esquemas e política públicas
para  reduzir  desigualdades  sociais  têm  sido  relatados  somente  em um terço  dos
países da África, Asia e América Latina pesquisados163.

Em geral o relatório é crítico diante de práticas de remoção e erradicação de favelas,

alegando que essas práticas mais criam problemas do que tentam resolver. Cita

exemplos de melhoras práticas em casos onde favelas têm reformas in-situ com a

participação dos moradores. Ao mesmo tempo admite que são poucos  best cases

162 Segundo Jaílson de Souza e Silva & Jorge Barbosa (2006), por exemplo, “a favela é uma das
mais contundentes expressões das desigualdades que marcam a vida em sociedade em nosso país
(ibid. p. 91).” Falta nesta análise o outro lado da relação desigual: os bairros ricos e das classes
médias são a outra face de uma mesma moeda e por sua vez uma expressão espacial tão ou mais
marcante da desigualdade intra-urbana. Mesmo que trata-se de um fato banal discursivamente focar
nas favelas ao falar em desigualdades sugere que os bairros ricos e das classes médias não teriam
nada a ver com essa desigualdade, enquanto que o cotrário é muito mais o caso (vide cap. 3.3.1).
163 Tradução livre. No original: "The urban spatial divide is more than the physical  expression of
income inequalities among households; it is also a by-product of inefficient land and housing markets.
A spatial poverty trap occurs when physical distance to the city centre (and the associated benefits
and opportunities) turns into social distance. The poverty trap involves a combination of six factors:
poor job opportunities, living conditions and social interactions; and high rates of gender disparities,
social exclusion and criminality. Schemes and policies to reduce social disparities have been reported
in only one-third of the African, Asian and Latin American countries under review."
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onde  essa  prática  teria  sido  aplicada  (UN-HABITAT 2010,  p.  XXVI).  Também  é

avaliado que os direitos de posse com uma sensação de segurança de mais longo

prazo referente à moradia seria mais importante do que a efetiva propriedade (um

conceito  mais  abrangente  do  que  uma  mera  reivindicação  da  regulamentação

fundiária das áreas faveladas). Um dos maiores problemas referente ao emprego

seria uma permanente super oferta de mão de obra, uma perspectiva que esconde

que trata-se igualmente de uma suboferta de emprego. 

O relatório  chega a propor, diante dos problemas relatados,  que o setor privado

deveria "ajudar os pobres urbanos” ao estender seus serviços para as áreas pobres

e informais da cidade, e através da oferta de emprego seguro, adaptar políticas anti-

discriminatórias  e  “ajudá-los”  a  ter  acesso  ao  crédito  para  moradia  e  pequenos

empreendimentos (ibid., p. 191). Aqui o brilho com o qual as brochuras da ONU são

apresentadas,  parece remeter  à  distância  da  realidade muito  menos brilhosa do

sistema  econômico  e  seus  agentes.  A  proposta  de  que  empresas  capitalistas

deveriam, por mera e pura boa vontade, “ajudar os pobres urbanos” não passa de

uma farsa.  Novamente  recorre-se,  então,  aos  agentes  públicos  para  assumirem

responsabilidade,  porém  reconhecendo  alguns  dos  problemas  na  gestão  das

cidades (p. 180):

A  combinação  de  corrupção,  má  administração  e  financiamento  financeiro
incompetente têm diminuído a habilidade de governos municipais de encontrarem as
demandas de seus cidadãos164.

Dialogamos com Rudolf de Jong (2008, p. 51) para refletir as propostas políticas que

fundamentam os relatórios e as pesquisas das Nações Unidas:

A  antiga  concepção  liberal  e  a  moderna  concepção  da  livre  empresa  negam  a
existência de qualquer contradição fundamental ou antagonismo entre o centro e as
áreas periféricas no processo de transformação social.  Com o desenvolvimento do
centro,  as áreas periféricas  -  como as classes trabalhadoras  dentro  dos centros  -
adotariam  e,  a  longo  prazo,  se  beneficiariam  com  as  transformações  sociais,
partilhando dos lucros do centro. Esta era a filosofia por trás dos argumentos sobre os
termos de comércio do mundo liberal. Ainda é a filosofia oficial do mundo ocidental,
com sua fé no crescimento econômico.

Inúmeras  evidências  dos  próprios  relatórios  até  abalam  a  "fé"  no  crescimento

econômico e sua capacidade de ir incluindo e diminuindo a desigualdade, mas em

164 Tradução livre. No original: "The combination of corruption, poor administration and incompetent
financial management has sapped the ability of municipal governments to meet the needs of their
constituents."
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uma visão que entende a urbanização como "inevitável, e em geral positiva 165" (UN-

HABITAT 2010, p. 4), cabe à figura do Estado intervir com políticas públicas para

amenizar efeitos negativos das dinâmicas econômicas a cada momento em que o

processo econômico apresenta falhas. "São favelas inevitáveis166?", é uma questão

levantada pelo relatório de 2003 (UN-HABITAT, p. 65): o balanço do diagnóstico da

dimensão  da  favelização  diante  dos  conjuntos  frágeis  e  pouco  concretos  de

propostas e medidas, de como evitá-las, expresso nos próprios relatórios, indicam

que no atual capitalismo globalizado em que vivemos a resposta só pode ser "sim."

No  relatório  de  2010  propaga-se  uma  "cidade  para  todos  nos  países  em

desenvolvimento167" (ibid., p. 57) a base de uma relação de "democracia - qualidade

de vida  -  prosperidade e  crescimento econômico",  mas ao que muito  indica,  no

capitalismo  globalizado  as  cidades  continuarão  motores  da  produção de

desigualdades, o que Davis (2006) relaciona com um desvínculo permanente das

estruturas  econômicas de amplos  setores dos  pobres  cada  vez mais  urbanos  e

urbanizados, em cidades que continuam aumentando em população sem que as

taxas do crescimento econômico estivessem acompanhando esse aumento. 

Olhando  para  a  situação  da  favelização  das  cidades  por  região,  os  números

mostram que há diferenças significativas entre as regiões do mundo. No relatório de

2010 (p. 179) constam os seguintes dados sobre a situação das favelas no mundo:

Região População favelada 2010 
(em 1.000) 

Proporção da população
urbana morando em favelas

(%)

Países em desenvolvimento 827.690 32,7

Norte da África 11.836 13,3

África Subsaariana 199.540 61,7

América Latina e Caribe 110.763 23,5

Leste Asiático 189.621 28,2

Sul Asiático 190.748 35,0

Sudeste Asiático 88.912 31,0

Oeste Asiático 35.713 24,6

Oceania 556 24,1

Tabela 4: População mundial em favelas por região segundo a ONU.

165 Tradução livre. No original: "...inevitable, and generally positive..."
166 Tradução livre. No original: "Are slums inevitable?"
167 Tradução livre. No original: "Cities for all in the developing world"

166



Comparado com os dados de 2000, os países em desenvolvimento como um todo

tiveram uma queda da proporção de 39,3 para 32,7%, entre eles a região América

Latina e Caribe apresentando um queda de 29,2% para 23,5%. Conforme o relatório,

o Brasil teria reduzido a proporção de sua população que mora em favelas por 16%

entre  2000  e  2010  (ibid.,  p.  40),  uma  taxa  menor  comparado  a  países  como

Colombia, Republica Dominicana ou Argentina que teriam reduzido esse número por

mais de 30% (ibid., p. 10). O país com a maior população urbana em favelas, ainda

conforme o relatório, continua sendo o Haiti com 70%.

Segundo dados oficiais do Censo de 2010, coletados pelo IBGE, 22% da população

da cidade do Rio de Janeiro mora em favelas: 1.393.314 habitantes. Em sua região

metropolitana  como  um  todo,  1.702.073  pessoas  moram  em  "aglomerados

subnormais", o que corresponderia a 14,4% da população da metrópole. Em geral, o

IBGE  apresenta  dados  surpreendentemente  baixos  com  relação  ao  número  de

pessoas  que  morariam  em  favela,  como  mostra  o  número  para  todo  o  Brasil.

Segundo  o  IBGE,  como  citamos  acima,  pouco  mais  de  11 milhões  de  pessoas

moram em favelas nas cidades do Brasil, o que corresponderia a cerca de 6% do

total da população urbana. Já no relatório de 2010 da ONU, com base em dados de

2007, o Brasil consta com 28% de população urbana morando em slums o que daria

um total de 45 milhões de pessoas (UN-HABITAT 2010, p. 178). Como se dá essa

grande diferença?

No relatório da UN-HABITAT de 2003, Rio de Janeiro e São Paulo constam como

estudos  de  caso.  O que  é  considerado  slum pelas  Nações  Unidas,  no  relatório

corresponde a quatro categorias de assentamentos precários no Brasil (ibid., p. 87):

Favelas: (...) áreas residenciais altamente consolidadas de autoconstrução em terras
invadidas públicas ou privadas e sem infra-estrutura (…).

Loteamentos:  (…)  terras  subdividas  ilegalmente  (...),  consideradas  irregulares  se
submetidas à regularização pela autoridades e clandestinos se isso não é o caso.
Localizados sobretudo na parte [oeste] da cidade (no original fala em parte “leste”, o
que seria em meio à Baia da Guanabara).

Invasões: consistem em ocupações irregulares de terras públicas ou privadas ainda
em processo de consolidação. Localizados em (...) [áreas de difícil acesso]

Cortiços: moradia social com um ou mais prédios no mesmo local. Habitações são
alugadas sem contrato (...) moradores dividem banheiro, cozinha (...) As casas sofrem
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com  a  falta  de  ventilação  e  luminosidade,  são  frequentemente  superlotados  (...)
sobretudo localizados no centro da cidade168.

Isso nos mostra que o IBGE usa um termo bem mais restrito no que se refere à

"favela"  do que  é  o  caso  dos  slums tais  como  consideradas  em  estatísticas

internacionais. Como discutimos no capítulo 3.1.1, houve, nos últimos anos, no Rio

de Janeiro, um esforço considerável de mascarar as estatísticas e redefinir áreas de

favela  como  não-mais-favela,  já  que  ali  encontrar-se-ia  hoje  uma  garantia  de

fornecimento dos serviços públicos básicos. Thiago Ansel confirma esse processo

em 2011169:

Na última semana de maio, o Rio de Janeiro passou a ter menos 44 favelas. Esta
parece ter sido a última de uma série de subtrações no número de favelas da cidade –
que cai vertiginosamente desde agosto passado, de acordo com as contas oficiais.
Para se ter ideia do tamanho da queda, em todo o município a quantidade de favelas
despencou de 1.020 para 582,  em apenas dez meses.  Os dados são do Instituto
Pereira Passos (IPP).

Apesar da diferença na contagem e mesmo diante da recente febre de remoções de
comunidades populares por conta dos megaeventos esportivos de 2014 e 2016, as
438 favelas a menos não sumiram da noite para o dia. Tudo indica que parte delas
tenha apenas deixado de fazer parte dos cálculos oficiais, pelo menos, daqueles que
se referem à categoria favela.170

168 Tradução livre. No original: Favelas: (...) highly consolidated residential areas of self-construction
on invaded public and private land and without infrastructure. They exist in large numbers all over Rio. 
Loteamentos: (...) illegal subdivisions of land (...) considered irregular if submitted for regularization by
the planning authorities and clandestine if they have not. They are located mainly in the eastern part of
Rio.  Invasões:  (...)  consist  of  irregular  occupation  of  public  or  private  land still  in  the  process of
consolidation (...) located (...) [in areas of difficult access] (…). Cortiços: (...) social housing formed by
one or more buildings located on a single plot (...). (...) dwellers share bathrooms, kitchen (...) Houses
lack ventilation and lighting, they are frequently overcrowded (...) mainly located in the city centre.
169 Em artigo "A invenção das ex-favelas" na seção Notícias e análise no site do Observatório de
Favelas: <http://observatoriodefavelas.org.br/noticias-analises/a-invencao-das-ex-favelas/> (Acessado
em 23/03/3015).  Um interessante artigo sobre a questão dos censos nas favelas encontra-se no
Portal  Viva  Favela:  ALVIM,  Mariana: Censo  nas  favelas  é  controverso.  Em:
<http://vivafavela.com.br/449-censo-nas-favelas-e-controverso/> (Acessado em 11/08/2015)
170 A redefinição da favela e introdução da categoria “comunidades urbanizadas” levou a estas três
categorias  vigentes:  “A lei  complementar  nº  111 de  1/2/2011 (Plano  Diretor  de  Desenvolvimento
Urbano  Sustentável  do  Município  do  Rio  de  Janeiro),  estabelece  no  artigo  234,  as  seguintes
definições (...)
- Favela – área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação clandestina e de baixa
renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e alinhamento
irregular, ausência de parcelamento formal e vínculos de propriedade e construções não licenciadas,
em desacordo com os padrões legais vigentes. 
- Loteamento – corresponde ao parcelamento legalmente aprovado e não executado, ou executado
em discordância com o projeto aprovado (loteamento irregular) e ao executado sem aprovação do
Poder Executivo Municipal e que não atenda às normas federais, estaduais ou municipais em vigor,
relativas ao parcelamento da terra (loteamento clandestino). 
Segundo definições da Secretaria Municipal de Habitação: 
- Comunidade Urbanizada  - aquela que tenha sido objeto de programas de urbanização integrada,
tais como Favela-Bairro (PROAP), Bairrinho, Programa de Aceleração do Crescimento-PAC e outros
similares, cujo projeto tenha garantido a implantação de infraestrutura básica, equipamentos públicos
e níveis  de acessibilidade satisfatórios;  ou que,  por  esforço próprio  de seus moradores e  ações
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A crítica feita por Ansel porém não corresponde a todas as publicações da prefeitura.

Lopes et al. (2011) e Cavallieri & Vial (2012) publicam estudos com base nos dados

do  Censo  de  2010  que  dão  a  entender  que  apesar  da  diferenciação  entre

comunidades  urbanizadas  e  favelas,  ainda  somam-se  áreas  correspondentes  a

ambas as categorias para chegar no valor total do número de favelas do município.

Segundo as duas publicações, em 2010 1.443.773 dos habitantes do município do

Rio de Janeiro morava em uma das 1.041 favelas. O próprio Ansel em seu artigo

relata que o IPP teria informado que os dados dos números drasticamente reduzidos

de favela não teriam sido divulgado para o amplo público, o que sugere que há

certas incoerências na elaboração e no uso de dados referente às favelas a nível

dos órgãos públicos171.

A  representação  estatística  dos  processos  de  favelização  em  curso  pode  ser

manipulada, porém a realidade vivida nos territórios populares conta sua própria

história. O Instituto de Pesquisa Favela Data é convencido depois de uma pesquisa

realizada em 2013 que, diferente de 2003, quando 32% de moradores de favelas em

todo Brasil forma considerados pertencentes às classes médias, dez anos depois

esse número teria dado um salto impressionante para 65% do total da população

favelada!  O próprio  instituto que fez essa pesquisa, o Data Popular fundado por

Celso  Athayde,  que  diz  focar  suas  pesquisa  nas  “classes  baixas”,  perderia  a

justificativa de pesquisar as favelas já que a maioria teria realizado o ascenso à

classe média e, conforme sugere este dado, as favelas tornaram-se territórios de

predominância  das classes médias.  O que  pode  estar  por  trás  de  tais  dados e

informações é  revelado em um dos objetivos auto-declarados deste  “instituto  de

pesquisa”:  “O Data Popular tem o intuito de identificar oportunidades de negócio nas

comunidades.”172

públicas  diversas,  ao longo do tempo,  conseguiu alcançar  uma situação bastante  satisfatória  de
urbanização.”
Na página web do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP): 
<http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp/exibeconteudo?id=4782931> (Acessado em 11/08/2015)
171 O mapa da distribuição de favelas de 2004 elaborado pelo Instituto Pereira Passos (mapa 1), já
não indica boa parte das favelas da Maré como favelas.
172 Informação  retirada  do  site  do  Instituto  Data  Favela:  <http://datafavela.com.br/classe-media-
dobrou-de-tamanho-nas-favelas/> (Acessado em 11/08/2015)
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BOX 2: Rio de Janeiro sem favelas

O  esforço  estatístico  de  “livrar-se”  das
favelas  ao  redefini-las  e  integrá-las  em
outras  categorias  reencontra-se  em
representações visuais e cartográficas da
cidade, onde em alguns casos as favelas
não são redefinidas e, sim, simplesmente
erradicadas do imaginário. Uma caso foi
uma propaganda da Petrobras na revista
“Caros Amigos” (n° 171, no ano de 2011),
onde aparece um Rio de Janeiro visto do
alto com lindas montanhas verdes, onde
todas  as  favelas  que  localizam-se  nas
encostas simplesmente são substituídas
por  áreas verdes.  Um leitor  registrou o
caso  e  criticou  que  o  Rio  de  Janeiro
estaria  aparecendo  uma  espécie  de
“Monaco Tropical”, e questionou o fato de
uma  “(...)  publicidade  de  uma  estatal
[estar]  invisibilizando  milhares  de
brasileiros  e transformando uma cidade
em playground da elite173”. O que há de
acrescentar  a  este  questionamento  é  a  questão  de  responsabilidade  da  revista
Caros Amigos ter publicado este anúncio.

Entre  outros  mapas  que
exemplificam  a
invisibilização  das  favelas
encontra-se  um  mapa
disponível  no  site  “color
fotos174”. Nele  não
somente vemos que todas
as encostas são coloridas
de  verdes,  tal  como  é
sugerido que na parte da
Zona  Norte  da  cidade
começaria  algo  com uma
área  periurbana,  quase
que  semi-rural,  vendo
somente alguns pontinhos

simbolizando algumas poucas casas, como por exemplo em toda a área da Maré.
Segundo  o  site  onde  é  apresentado  o  mapa,  ele  foi  desenhado  por  um turista
australiano que durante algumas semanas “descobriu” o Rio de Janeiro em cima de
patins, o que certamente explica, mas não justifica, o equívoco desta representação.

173 Evandro Bernardi registrou o caso e o denunciou via e-mail para o portal de mídia Viomundo:
<http://www.viomundo.com.br/denuncias/leitor-diz-que-petrobras-apagou-favelas-do-rio-em-
propaganda.html> (Acessado em 15/4/2015; Reprodução da imagem retirada deste site)
174 <http://colorfotos.com.br> (Acessado em 15/4/2015)
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3.1.3 FAVELAS NO RIO DE JANEIRO

La industrialización no altera la organización de la desigualdad en el mercado mundial
(GALEANO 2004, p. 306).

Es multitudionaria la invasión de los brazos provenientes de las zonas más pobres de
cada país; las ciudades excitan y defraudan las expectativas de trabajo de familias
enteras, atraídas por la esperanza de elevar su nivel de vida y conseguirse un sitio en
el gran circo mágico de la civilización urbana. Una escalera mecánica es la revelación
del Paraíso, pero el deslumbramiento no se come: la ciudad hace aún mas pobres a
los pobres, por que cruelmente les exhibe espejismos de riquezas a las que nunca
tendrán acceso, automóviles, mansiones, máquinas poderosas como Dios y como el
Diablo, y en cambio les niega una ocupación segura y un techo decente bajo el cual
cobijarse, platos llenos en la mesa para cada mediodía (ibid., pp. 321-322).

Uma história das lutas de classes pelo ponto de vista dos oprimidos e, portanto,

invisibilizados não é uma história fácil de se estudar, sobretudo pela negligência de

muitos trabalhos do protagonismo popular nos processos do fazer história. 

'O Brasil não conhece o Brasil.' Não conhece porque, tradicionalmente, a história da
sociedade brasileira tem sido apresentada de forma conservadora, elitista, facciosa,
distorcida  da  realidade.  (...)  Por  que  a  sucessão  de  governantes  sem  qualquer
referência aos governados? Por que os dirigentes são apresentados como verdadeiros
heróis em contraste com a participação popular, ... (AQUINO et al. 2008, p. 11)?

Por tratar-se de experiências e trajetórias tratadas como de menor importância, de

pessoas tratadas como problema e de segunda classe, muito do que temos hoje

sobre a história das favelas no Rio de Janeiro é sobretudo baseado em documentos

oficiais,  em relatos de administradores e pesquisadores que falavam  sobre,  mas

pouco conheciam da realidade de vida e do cotidiano, dos espaços e tempos dos

pobres,  que  desde  o  final  do  século  XIX  começaram a  instalar-se  nas  grandes

cidades brasileiras - no Rio de Janeiro com uma dinâmica que se destaca -  em

busca de alguma forma de moradia, fonte de renda, meios de sustento mínimo. 

Milton Santos (2003, p. 83) vai utilizar a expressão (ao discutir o caso de Lima, Peru)

da “atração da grande cidade” que teria a ver tanto com a crescente precarização

nas periferias distantes dos centros urbanos e com a capacidade de assimilação dos

circuitos  econômicos  informais  destes  centros.  Santos  (ibid.,  p.  82)  destaca  a

importância  do “circuito  inferior”  e  sua  dependência  do  “circuito  superior”  ou

“moderno” da  economia urbana:

(…)  a modernização desintegra a economia e a sociedade em todos os níveis. As
vantagens locacionais para as atividades, o emprego, as elites e a população mudam
em benefício do centro motor e desencadeiam poderosos movimentos migratórios. As
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atividades  modernas  que  criam  esse  desequilíbrio  são  incapazes  de  fornecer
empregos  suficientes.  Aqueles  que  não  encontram  trabalho  no  setor  moderno
refugiam-se, então, no circuito inferior da economia urbana.

O empobrecimento da periferia provoca a formação de uma verdadeira periferia dentro
do polo.

A noção de periferia estava até aqui carregada da noção de distância, que constitui, de
longe, o fundamento da maior parte das teorias espaciais e locacionais. A essa noção
de periferia, dita “geográfica” é preciso opor uma outra, a de periferia socioeconômica,
se levarmos simultaneamente em consideração os lugares tornados marginais  aos
processo de desenvolvimento e, sobretudo, os homens rejeitados pelo crescimento.
Estes homens formam a periferia social dentro do polo econômico e, se o modelo de
crescimento continuar  a  ser  o  que  é,  estão arriscados,  por  longo  tempo ainda,  a
encontrar aí sua única residência possível.

O aumento das riquezas não impede o da pobreza, e isto num único ponto do espaço.

Um  dos  resultados  mais  marcantes  deste  processo  é  o  fato  que  as periferias

urbanizaram-se e vieram cada vez mais fazer  parte do espaço da metrópole:  “a

periferia está no polo”, nas palavras de Santos (p. 75). 

Favelas  como territórios  de  resistência  são  expressão  de  mudanças  do  sistema

capitalista  e  de  suas  lutas  de  classes  no  decorrer  do  tempo.  Por  uma  lado  a

industrialização nas cidades pediria mão de obra barata e facilmente disponível nos

centros  urbanos,  ao  mesmo  tempo  que  esta  mesma  industrialização  no  campo

mecanizaria a agricultura latifundiarista reduzindo drasticamente a oportunidade de

trabalho nas regiões rurais. Expulsos do campo, a classe trabalhadora vê-se forçada

de levar sua mão de obra para os grandes centros urbanos onde é recebida de fato

para trabalhar ao mesmo tempo que não é recebida para morar na cidade. A cidade

capitalista do século XX teve uma considerável demanda pela força de trabalho do

migrante pobre, do negro, mas não o recebia enquanto cidadão. É nessa tensão que

a favela surge e continua existindo como solução possível, em diálogo com Marcelo

Burgos Baumann (2012) uma “forma [espacial] de luta pelo direito à cidade”. 

A verdade  é  que  no  Rio  de  Janeiro  os  pobres  aprenderam desde  muito  cedo  a
construir  suas  alternativas  de  habitação  (…)  No  entanto,  todo  esse  empenho  de
construir abrigos para si e suas famílias, realizado pelos trabalhadores subalternizados
da  cidade,  nunca  foi  devidamente  reconhecido.  Suas  obras  foram interpretadas  e
tratadas  como  ilegais,  irregulares,  informais,  subnormais  e  clandestinas  por  não
obedecerem aos padrões racionais de edificação, por terem se constituído sem o crivo
do  controle  governamental  e  por  não  possuírem  documentação  escriturada  de
propriedade (SILVA & BARBOSA 2006, p. 93).

No decorrer do crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro, cada expansão da
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cidade promovida pela busca de novas áreas de moradia pelas classes médias e

altas  foi  acompanhada  pelo  crescimento  próximo  de  favelas,  que  abrigariam os

trabalhadores a serviço das classes médias e altas em todas as áreas de serviços,

desde a faxineira e cozinheira, passando pelos porteiros até garçons, atendentes,

entre muitos outros. Os baixíssimos salários dessa mão de obra barata e muitas

vezes informal somente garantiriam a capacidade de reprodução dos trabalhadores

à base de custos de vida mais baixos do que nos bairros formalizados. Ao mesmo

tempo, cada fase de expansão industrial  ou grandes obras levou à ocupação de

áreas  de  difícil  acesso  na  Zona  Norte  para  abrigar  os  trabalhadores  buscando

emprego nas fábricas e obras do Centro e da Zona Norte.

A cidade do Rio de Janeiro, apesar das suas singularidades e particularidades, abriga
em seu seio um padrão de poder típico da sociedade brasileira que bem pode ser
caracterizado pela imagem ao mesmo tempo sociológica e espacial que nos foi dada
por Gilberto Freire. Afinal, nossas cidades se caracterizam como reprodução ampliada
da Casa Grande e Senzala (PORTO-GONÇALVES & SILVA 2011, p. 3).

Em um processo árduo e doloroso para quem das classes populares o vive (isto é, é

forçado  de  vivê-lo)  e  por  quem  continua  vivendo-o,  as  lutas  dos  favelados

inscrevem-se no espaço e tempo urbanos. 

Espero que 1960 seja melhor do que 1959. Sofremos tanto em 1959, que dá para a
gente dizer: Vai, vai mesmo! Eu não quero você mais. Nunca mais!

1 de janeiro de 1960 Levantei às 5 horas e fui carregar água  (JESUS s.a., p. 182,
grifos no original).

No Rio  de Janeiro,  cada favela,  fruto  de processos de resistência-e-criação das

classes populares em urbanização tem sua própria história do porquê e como veio a

fazer parte do tecido socioespacial urbano. Cada morador com sua história particular

de migrações, remoções e luta pela busca contínua de condições mínimas contribui

para a história e o tomar corpo da favela na qual vive.

As primeiras favelas no Rio de Janeiro surgiram no final do século XIX e o seu início

é referido ao fato de soldados que teriam voltado da Guerra de Canudos terem se

instalado,  com  autorização  do  exército  na  área  hoje  conhecida  como  Morro  da

Providência,  no Centro do Rio de Janeiro  (GONÇALVES 2013,  p.  44).  Andrelino

Campos  (2007)  porém apresenta  três  versões  para  o  surgimento  das  primeiras

favelas,  todas  elas  apresentando  uma  combinação  de  momentos  isolados  em
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combinação  com  processos  mais  gerais  do  desenvolvimento  urbano  no  qual  a

população pobre se via expulsa de suas moradias, entre estes a maioria cortiços e

com isso se vieram forçados a migrarem para outras áreas ainda sem construções,

como morros  íngremes  do  centro  ou  áreas  planas  em áreas  mais  distantes  do

mesmo (ibid., pp. 51-62). 

Inicialmente o surgimento e crescimento de favelas fora fortemente relacionado com

o  que veio  a  ser  conhecido  como  onda  higienista  sob  o  então  prefeito  Pereira

Passos, que via cortiços nas áreas centrais da população pobre como o principal

obstáculo para sua ideia de transformar o Rio de Janeiro em uma cidade “europeia”

em meio à América Latina. Os pobres expulsos de suas habitações são forçados a

procurarem alternativas e as autoconstroem sobretudo em áreas íngremes perto das

áreas centrais da cidade. Com a instalação da ditadura militar em 1964, favelas são

tratadas como um mau em si  que deve ser  erradicado.  Remoções violentas  de

favelas  eram  comuns  até  os  anos  1990.  Ao  mesmo  tempo,  já  com  o  governo

populista  de  Getúlio  Vargas  surgem  construções  de  parques  proletários  e  as

remoções eram acompanhadas pela construção de moradias populares. Em mais

detalhes podemos ler sobre essa "história oficial" das favelas do Rio de Janeiro em

Valladares (2011), Barbosa e Silva (2005), Gonçalves (2013). 

Os setores progressistas com a reabertura democrática do país favoreciam um fim

das remoções violentas e na década de 1980 começam a ganhar ouvido propostas

de  urbanizar  em vez  de  remover,  propostas  estas  que  encontram no  programa

Favela-Bairro sua forma mais expressiva na década de 1990. Depois de um século

de favela, seja qual for a tentativa de "dar conta" delas, o fato é que as mesmas e

sua população aumentaram muito em números, levando Zaluar & Alvito (2006, p. 21)

a  avaliar  que  "a  favela  venceu"  e  a  afirmar,  à  época:  "ninguém  fala  mais  em

remoção",  fato reforçado também pela avaliação do relatório da UN-HABITAT de

2003 (pp.  225-226),  onde consta que o risco  de remoção de favelas no Rio  de

Janeiro seria mínimo. São observações, portanto, que não antecipam a grande onda

de reestruturação na cidade, em anos recentes protagonizada pelo prefeito Eduardo

Paes. Com a entrada do século XXI uma diversidade de formas de controlar, reprimir

e intervir (n)as favelas têm remetido a uma simultaneidade de tempos históricos e

(que se pensaram) passados: remoção, contenção, urbanização, integração, todos
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fazem parte do vocabulário e das práticas de uma mesma gestão da cidade e sua

relação  com as  favelas  cariocas.  Além da  declarada  e intensificada  guerra  aos

pobres  urbanos  sob  tutela  da  guerra  às  drogas,  a  cidade  dos  megaeventos  e

megaprojetos, a cidade do Rio de Janeiro do início do século XXI, certamente tem

dado muita atenção às favelas, poucas vezes pela vantagem de seus moradores e

sobretudo através de seu aparato repressivo.

Atualmente, em termos proporcionais referente à população por área administrativa

vemos que a Área de Planejamento (AP) Central da cidade é a com maior proporção

de pessoas morando em favela, 35%, e que as AP Zona Sul e Oeste têm a menor

proporção com 16% e 17% respectivamente. Se correlacionamos essas relações

com  a  área  ocupada  por  favela  por  AP  ganhamos  uma  ideia  da  densidade

populacional relativamente alta nas favelas. Na AP Central, por exemplo, 35% das

pessoas, todas que moram em favela, ocupam com suas moradias somente 6,86%

de área desta AP. 

Área de planejamento
(AP)

Cidade (A) Favela (B) (B)/(A) Proporção de área
ocupada por favela

(2011)

TOTAL 6.320.446 1.443.773 23% 3,76%

AP1 - Central 297.976 103.296 35% 6,86%

AP2 - Zona Sul 1.009.170 174.149 17% 4,03%

AP3 - Zona Norte 2.399.159 654.755 27% 8,84%

AP4 Barra/Jacarepaguá 909.368 236.834 26% 2,35%

AP5 - Zona Oeste 1.704.773 274.739 16% 2,48%

Tabela 5: População de favelas por Área de Planejamento Município do Rio de
Janeiro - 2010. Fonte: (CAVALLIERI & VIAL 2012, p. 5; LOPES et al. 2011, p. 6)

Mesmo que distribuídos de forma desigual pela área urbana, vemos que em todas

as APs contamos com uma proporção entre 16% e 35% de população favelada ao

comparada  com  a  população  total.  Diferente  da  grande  maioria  de  outras

metrópoles,  onde  áreas  faveladas  seguem  padrões  de  distribuição  mais

homogêneos e regulares, concentradas nas periferias geográficas e/ou em poucas

áreas centrais, no Rio de Janeiro favelas encontram-se por toda parte em sua região

metropolitana. Não é exceção e, sim, regra no espaço urbano do Rio, a proximidade
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de  bairros  das  classes  médias  e  altas  com  áreas  das  classes  populares.

Principalmente as favelas que vinham cobrir  encostas e áreas precárias ou com

baixo valor imobiliário na época em que a ocupação aconteceu, encontram-se em

todas as áreas da cidade. 

As  comunidades  populares  se  expandiram  e  se  consolidaram  nos  mais  distintos
bairros do Rio de Janeiro. A geografia das favelas cariocas não se limita às encostas
dos  morros.  Planícies,  baixadas,  margens  de  rios  e  lagoas  –  geralmente
desvalorizados  (tanto  do  ponto  de  vista  econômico  como  simbólico)  por  sua
localização ou suas condições físico-ambientais – foram também sítios de construção
da vida de muitas comunidades (SILVA & BARBOSA pp. 90-91).

O mapa da distribuição de favelas pelas municipalidades que compõem a região

metropolitana do Rio de Janeiro do ano de 2004175 (mapa 1, p. 178) mostra bem a

distribuição dispersa das favelas pelo território da metrópole e o fato de que todas as

zonas  do  Rio  de  Janeiro,  independente  das  classes  que  predominantemente

abrigam,  contam  com  a  presença  de  favelas.  Os  recentes  processos  de

“pacificação” ocorreram com poucas exceções sobretudo na Zona Sul e nas áreas

centrais da cidade, num eixo que vai das praias de Copacabana e Ipanema até as

favelas do Alemão, onde em meados de 2015 encontram-se 34 das 38 Unidades de

Polícia Pacificadora.176

O estudante de geografia da USP Hugo Nicolau Barbosa de Gusmão baseou-se em

dados  do  censo  de  2010  do  IBGE  para  elaborar  um  mapa  demonstrando  a

distribuição  das  pessoas  pelo  município  do  Rio  de  Janeiro  conforme  sua  auto-

denominação no censo de “pretos, pardos, brancos”177(mapa 2, p. 179). Além do  

questionamento  desta  própria  categorização  utilizada  no  censo,  os  resultados

claramente apontam para uma diferenciação territorial multi-escalar que corresponde

a  uma  diferenciação  por  zonas  ao  mesmo  tempo  que  intra-zonais  entre  áreas

predominantemente de pessoas brancas, e outras predominantemente de pessoas

pardas e/ou negras. Em termos gerais, a Zona Sul e a Zona Oeste (Barra e Recreio)

175 Desde este ano, sobretudo nos processos pré-megaeventos e as reestruturações urbanas teve
muitas remoções e algumas favelas que estão no mapa não existem mais. Igualmente, como discuti
acima, nem todas as áreas consideradas favelas em 2004 ainda o são hoje em dia. De toda forma
este mapa continua muito útil,  sobretudo por mostrar os padrões de distribuição das favelas pela
cidade que, em termos gerais, continuam semelhante aos apresentados no mapa.
176 Informação do portal de mídia G1: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/policiais-da-
upp-vila-kennedy-virao-de-outras-unidades-pacificadoras.html> (Acessado em 10/08/2015)
177 O mapa está disponível em: <https://desigualdadesespaciais.wordpress.com/2015/11/04/mapa-
racial-da-cidade-do-rio-de-janeiro/> (Acessado em 20/11/2015) Neste endereço encontram-se 
também os mapas separados pelas auto-denominações “preto, pardo, branco”. 
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Mapa 1:  Distribuição de favelas no muncípio do Rio de Janeiro até 2004
Base: Mapa elaborado pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), 2004. 
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Mapa 2:  “Mapa Racial de Pontos: Cidade do Rio de Janeiro - Brasil”

Elaborado no QGIS por Hugo Nicolau Barbosa de Gusmão a base de dados do censo de 2010 do IBGE.
<https://desigualdadesespaciais-wordpress.com/>



têm população predominantemente branca. As Zonas Norte e Oeste por sua vez têm

uma diversidade maior entre áreas predominantemente de população ou branca ou

parda ou negra. Sobrepondo o resultado (mapa 2) com o mapa da distribuição de

favelas (mapa 1) chegamos a resultados muito reveladores da distribuição racial da

população  favelada178.  Vemos  ao  sobrepor  os  dois  mapas  que  áreas  de  favela

contam  com  as  maiores  densidades  de  pontos  (cada  ponto  corresponde  a  um

morador na área onde vive segundo o censo). Áreas de alta concentração da cor

vermelha (auto-denominação “preto”) correspondem em sua grande maioria a áreas

de favela do mapa de 2004 e o mesmo consta para áreas com uma concentração de

cor verde (auto-denominação “pardo”). As áreas de conjuntos de favela além disso

mostram diferenças significativas intra-área. A Rocinha apresenta na sua maior parte

áreas predominantemente  verde  do  lado  de  outras  menores  predominantemente

vermelhas. O mesmo consta para áreas de favela como Cidade de Deus, Alemão,

Complexo da Penha, Maré, Cidade de Deus, Rio das Pedras (todas indicadas no

mapa 2)  entre muitas outras.  Vemos que os territórios favelados apontam assim

diferenças significativas quando comparados com as demais áreas da cidade, ao

serem comparadas entre si e ao serem comparadas áreas menores dentro de cada

uma  delas.  Ao  considerar  os  mapas  separados  por  categoria,  vemos  que  a

distribuição de pessoas que autodenominam-se como “pardas” também concentra-

se nas favelas, mais com menos destaque do que é o caso das pessoas que se

auto-denominam  “pretas”.  Considerando  o  fato  de  boa  parte  dos  moradores  de

favela  terem  um  contexto  migratório,  podemos  deduzir  que  as  favelas  foram

importantes territórios encontrados, ocupados e construídos por migrantes “pardos”

e “pretos”.  Os mapas também permitem interpretar  indiretamente que as favelas

diferenciam-se pelas regiões de origem de seus moradores e que sua composição

populacional é marcada pelo contexto histórico-espacial dos processos migratórios

que levaram seus moradores ou familiares de gerações anteriores até a cidade do

Rio de Janeiro.

A Serrinha, no bairro de Madureira, a Comunidade dos Silva no Sacopã, a Rocinha, o
Estácio e todo o conjunto de favelas que dali se une com a Tijuca são exemplos dessa
presença  negra  enquanto  espaço  de  resistência.  O  racismo  é  um  componente
importante  do  nosso  processo  de  conformação  territorial  (PORTO-GONÇALVES &
TORQUATO 2011, p. 4).

178 Infelizmente faltou-me tempo, antes da conclusão deste trabalho, de elaborar graficamente esta
sobreposição.

179



Os  dois  mapas  consideradas  em  conjunto  apontam  assim  para  um  complexo

processo histórico-territorial de formação de territórios favelados, no qual as classes

populares, ao se verem forçados de ir para as cidades urbanizaram suas vidas e

com isso suas culturas de resistência e suas lutas. Resultam desse processo favelas

que podemos ler como territorializações urbanas de múltiplas resistências populares,

entre as quais se destacam os quilombos, assentamentos rurais, e, de forma menos

direta talvez não por isso menos importante, também territórios indígenas. Se com

Campos (2007) podemos afirmar a relação de luta que leva “do quilombo à favela”,

sugerimos que também há trajetórias de luta que levam do assentamento rural, do

parque proletário e do território indígena às favelas nos grandes centros urbanos. 

Favelas inscrevem a luta das classes periféricas no espaço urbano e materializam-

se  devido  à  sua  resistência-e-criação.  Nas  palavras  de  Carlos  Walter  Porto-

Gonçalves & Rodrigo Torquato (2011, p. 23):

Ao  invés  da  lógica  do  esquadrinhamento  cartesiano,  geometrizado,  imposto  pela
“cidade moderna”, os favelados do Rio de Janeiro expandiram e complexificaram as
lógicas e tecnologias dos povos originários indígenas e dos povos negros africanos,
misturando-as na resistente “panela de barro” nordestina, que resiste bravamente ao
fogo.  A partir  daí,  a  sinuosidade  dos  becos  e  vielas  se  fizeram  alternativas  aos
esquadrinhamentos  matematizados  da  cidade  normatizada.  Às  ruas  projetadas  a
priori,  se  fizeram os  becos  pensados  a  partir  das  circunstâncias  dos  usuários  da
favela, dos praticantes do lugar. A prioridade da ocupação não era o projeto futuro de
funcionalidade  ou  de  estética,  mas  a  integração,  no  presente,  daqueles  que
precisavam compartilhar a cidade. Assim, a partir da lógica dos becos, da sinuosidade,
e  não  do  esquadrinhamento, a  favela  se  fez,  se  faz,  e  se  refaz  taticamente  em
resposta  aos  históricos  e  constantes  investimentos  estratégicos  das  lógicas
normatizadoras, que visam a eliminação desse “Outro” da cidade.

3.2 SABERES SOBRE FAVELA(DOS)

Las  ciencias  sociales  y  buena  parte  del  pensamiento  crítico  no  parecen  estar
acertando a la hora de comprender la realidad de las periferias urbanas de América
Latina.  Las categorias clasistas,  la  confianza ciega en las fuerzas del  progreso,  la
aplicación de conceptos acuñados para otras realidades, han distorsionado la lectura
de  esos  espacios  donde  los  sectores  populares  oscilan  entre  la  rebelión,  la
dependecia  de  caudillos  y  la  búsqueda  de  prebendas  del  Estado.  Se  insiste  en
considerar las barriadas como una suerte de anomalía, casi siempre un problema y
pocas veces como espacios con potenciales emancipatorios (ZIBECHI 2009, p. 21).

Ao estudar pesquisas sobre favela e seus moradores, não é raro a impressão de

que o processo de (autor)reflexão crítica de saberes e das relações entre academia

e sujeitos subalternizados passou longe dos estudiosos envolvidos (ou antes, talvez,
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estes passaram longe de qualquer discussão de cunho descolonial).  Poderíamos

ganhar  a  impressão  de  que  favela  e  seus  moradores  são  outra  coisa,  são  um

fenômeno urbano de se estudar que tivesse pouco ou nada a ver com relações

coloniais de saber produzidos sobre este fenômeno. Nisso, muitas vezes um olhar

mais crítico do que o olhar dominante – e não são poucos olhares que questionam

esse olhar  dominante  –  parece substituir  a  necessidade de refletir  a  relação de

saberes em questão, ou ainda, um teor crítico é tido como legitimador que permitiria

desconsiderar a importância da colonialidade do saber (LANDER 2005) em qualquer

perspectiva de pesquisa e estudo de periferias urbanas. 

A busca  de  alternativas  à  conformação  profundamente  excludente  e  desigual  do
mundo moderno exige um esforço de desconstrução do caráter universal e natural da
sociedade  capitalista-liberal.  Isso  requer  o  questionamento  das  pretensões  de
objetividade e neutralidade dos principais instrumentos de naturalização e legitimação
dessa  ordem  social:  o  conjunto  de  saberes  que  conhecemos  globalmente  como
ciências sociais. Esse trabalho de desconstrução é um esforço extraordinariamente
vigoroso  e  multifacetado que vem sendo realizado  nos  últimos  anos  em todas as
partes do mundo (LANDER 2005, p. 8).

A questão da descolonização do saber, a discussão das relações de poder em jogo

entre  sujeito  pesquisador  e  objeto  pesquisado,  continua  sendo  ou  ignorado  ou

pormenorizado por muitos pesquisadores que têm a favela e os seus moradores

como seus “objetos de estudo”. Na trajetória da discussão científica sobre as favelas

há mais linhas de continuidade do que pontos de ruptura,  pesquisas de outrora

servindo  como  inspiração  para  pesquisas  no  presente.  O  colóquio  “Aspectos

Humanos da Favela Carioca: ontem e hoje”, por exemplo é realizado em 2010 pelo

Laboratório de Etnografia (LeMetro) da UFRJ:

...pela oprtunidade de  celebrar o cinquetenário do primeiro grande estudo  sobre as
favelas do Rio de Janeiro (…) O traço mais marcante do estudo como um todo, é, sem
dúvida, o seu pioneirismo (…) assim foi com o intuito de  comemorar os 50 anos de
publicação  do  relatório  SAGMACS179,  promovendo  a  interlocução  entre  diversos
pesquisadores e revisitando questões abordadas pelo estudo... (MELLO et al., p. 7,
grifos meus). 

O grande número de visões, algumas mais outras menos críticas, apresentadas na

coletânea “Favelas cariocas: ontem e hoje” que une os textos do colóquio, muito

179 Esse estudo foi concluído em 1960. “Realizado pela extinta Sociedade de Análises Gráficas e
Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais (SAGMACS), criada em São Paulo, em 1947, pelo
frei  dominicano francês Louis-Joseph Lebret,  o estudo foi encomendado pelo jornal  paulistano [O
Estado de São Paulo] no contexto em que se debatia a transferência da capital para Brasília, com o
objetivo de 'chamar a atenção dos administradores, políticos e estudiosos das questões sociais para
esse fenômeno tão característico dos grandes centros urbanos (…)' “ (MELLO et al., pp. 7-8).
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mais  parece reafirmar  do  que  colocar  em questão  as  relações  sujeito-objeto  na

pesquisa social. O morador da favela e o território que constrói continuam, antes de

tudo, “objeto”. Assim propostas de desconstruir para reconstruir as nossas formas de

ver para compreender (não para manter e sim para transformar) parecem mais do

que urgentes para o campo das Ciências Sociais que discutem favela hoje.

Saberes-sobre efetuam-se enquanto poder-sobre quando utilizados para orientar a

ação do dominador e assim é corriqueiro que estudos sobre o urbano em geral e

favelas em específico têm como perspectiva da articulação do saber com o poder

em sua maioria a formulação de políticas públicas. Quase um “cheque em branco”, e

muitas vezes sem avaliar criticamente as reais possibilidades e a conjuntura política

para que uma proposta pudesse se tornar de fato uma “política pública” o cientista

social vê seu trabalho realizado ao concluir e propor - o que vem depois parece estar

em segundo plano. Também não aparece nestas discussões o papel dos saberes

institucionalizados, em  geral  e  em  específico  aqueles  saberes  produzidos  por

instituições que atuam referentes às favelas, têm interesses específicos e para as

quais a produção de saber é uma questão também, ou antes, econômica, já que

dependem  de  verbas  públicas  e  privadas  para  poder  continuar  o  seu  trabalho.

Trabalhos  e  estudos  realizados  por  estas  instituições  ou  por  pesquisadores

vinculados  a  estas  instituições  muitas  vezes  e  sobretudo  buscam  reforçar  a

legitimidade para tratar do “objeto de estudo” favela. Trata-se, enfim, no que diz da

colonialidade dos saberes sobre favela, de um campo de reflexão que precisa muito

ser  aprofundado.  Sem  poder  fazer  isso  aqui,  discuto  algumas  implicações  de

saberes-sobre,  uns  mais  outros  menos  críticos, nos  dois  subcapítulos  que  se

seguem, baseado em exemplos de textos que expressam as questões em jogo na

relação “sujeito que pesquisa e pensa a favela” e “objeto de pesquisa e intervenção

quem nela mora”.

3.2.1 FAVELAS: “DEPÓSITO DE LIXO HUMANO”?

O relatório "The challenge of slums" (O desafio das favelas; UN-HABITAT 2003), que

analiso no capítulo 3.1.2 foi a base sob qual Mike Davis (2006) elaborou "Planeta

favela",  até hoje um obra referência para a discussão da situação de favelas no
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mundo.  O olhar  de  Davis  é  orientado  pela intenção  de  chamar  atenção  para  a

dimensão dos problemas enfrentados por  milhões de moradores nas cidades ao

redor do globo. Nisso, o autor, recorre à uma linguagem dramática (ibid., p. 29):

Assim, as cidades do futuro, em vez de feitas de vidro e aço, como fora previsto por
gerações  anteriores  de  urbanistas,  serão  construídas  em  grande  parte  de  tijolo
aparente, palha, plástico reciclado, blocos de cimento e restos de madeira. Em vez
das cidades de luz arrojando-se aos céus, boa parte do mundo urbano do século XXI
instala-se na miséria, cercada de poluição, excrementos e deterioração. Na verdade, o
bilhão de habitantes urbanos que moram nas favelas pós-modernas podem mesmo
olhar com inveja as ruínas das robustas casas de barro de Çatal Hüyük, na Anatólia,
construídas no alvorecer da vida urbana há 9 mil anos.

Favelas, pelo olhar apresentado por Davis são "fétidas e atulhadíssimas" em Nairóbi

e Mombaça (p. 28, todos os grifes meus), pobres urbanos "vivem na merda" (p. 142)

e Ulaanbaatar na Mongólia estaria "cercado por um mar de 500 mil  ou mais ex-

pastores  empobrecidos  que  moram  em  tendas"  (p.  35),  uma  "villa  miseria em

Buenos Aires pode apresentar o pior  feng shui que já se viu" (p. 127) e a "maior

favela  de  Lagos,  Ajegunle,  é  um exemplo  do  pior  dos  mundos:  superpopulação

acoplada à extrema periferalidade" (p. 101). Projetando esse cenário traumático para

décadas futuras, Davis proclama que "dois bilhões de favelados em 2030 ou 2040 é

uma possibilidade monstruosa". Miséria, poluição, ruínas, excrementos, lixo, fedor,

são só algumas das palavras utilizadas repetidamente nesse trabalho. Se a intenção

de Davis é de chamar a atenção para um problema de dimensão global (falta de

condições  mínimas  e  dignas  para  grandes  segmentos  da  crescente  população

urbana  mundial,  sobretudo  no  sul  global)  não  discordamos  de  Ermínia  Maricati

(2013, p. 210) de que consegue fazê-lo devido à "abrangência ampla do diagnóstico"

o que coloca em questão se a linguagem utilizada é de fato necessária para reforçar

a mensagem que Davis gostaria passar. O autor apresenta um olhar generalizador,

externo e distante, e, nisso, não somente aponta para problemas como transborda

para um olhar que discrimina e estigmatiza, desenhando uma imagem de um tipo de

"submundo" no qual os favelados são reduzidos praticamente a vítimas passivas, ou

uma mera massa de manobra. Na versão portuguesa do livro, a estigmatização dos

moradores de favela chega ao ápice quando diz (p. 54):

(...) a principal função da orla urbana do Terceiro Mundo continua a ser a de depósitos
de lixo humano. Em alguns casos, o lixo urbano e os imigrantes indesejados acabam
juntos, como em "favelas-lixo" famosas (...)

Para verificar se  Davis  realmente  escreveu esta  frase,  chamando moradores de
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periferias urbanas de “lixo humano”, recorri à versão original em inglês, onde diz

(2006, p. 47):

But the principal function of the Third World urban edge remains as a human dump. In
some  cases,  urban  waste  and  unwanted  immigrants  end  up  together  as  in  such
infamous garbage slum (…)

Na frase citada acima, da versão em português, lê-se como afirmação que a orla

urbana do Terceiro Mundo é um depósito  para o lixo humano, ou seja, afirma-se a

existência de lixo humano, sem outra contextualização. Já Davis, no original, usa a

expressão "the principal function of the Third World urban edge (...) remains as a

human dump", que deveria ser traduzido como "a principal função do limiar urbano

no Terceiro Mundo permanece  como lixeira humana". Não parece uma expressão

muito mais feliz, mas podemos entender o que Davis está querendo dizer, sem dizê-

lo neste ponto do texto, que a sociedade capitalista estaria tratando as classes mais

pobres como excesso,  surplus180,  um exército de mão de obra que pouco ou nada

interessa ao capital globalizado. Fazer essa relação é uma coisa, afirmar porém, da

maneira que foi traduzida no livro para o português, de que quem mora na periferia

urbana  e  integra  esse  surplus seria  de  fato  "lixo  humano"  apresenta-se  como

inaceitável. Uma questão é analisar o não-significado dos grupos permanentemente

sub- e desempregados pelo ponto de vista do capital e/ou das classes dominantes,

outra coisa é objetivar o olhar de tal maneira que afirma-se a relação do capital com

o surplus como única relação que importa, ou seja, afirmando que se trataria de fato

de  lixo  que  habita  as  periferias  urbanas.  Rahnema  &  Robert   (2011,  p.  44-45)

acertam em sua crítica ao dizer que:

La ciencia económica es un ejercicio de ceguera selectiva. El miserable es el pobre
definido por otros, expertos, economistas, o trabajadores sociales: la miseria moderna
es inseparable de la heterodefinición de la pobreza.

A  tradução  do  livro181 publicado  no  Brasil  pela  editora  Boitempo  traz  outros

problemas ainda dando ênfase ao olhar de dentro de um escritório para a miséria

dos outros cuja realidade de vivência pouco ou nada se conhece. Em todos os casos

onde Davis no texto original usa o termo "squat" ou "squatter" utiliza-se na versão

180 Termo utilizado entre outros pelo coletivo "Freunde e Freundinnen der klassenlosen Gesellschaft"
que  citamos em outras  partes  deste  trabalho  <http://www.kosmoprolet.org/tagesseminar-berlin-wir-
nennen-es-surplus-proletariat> (Acessado em 24/10/2015)
181 Uma interessante reflexão sobre “the politics of translation” (as políticas da tradução) encontra-se
em SPIVAK (1983, p. 179).
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em  português  a  palavra  "invasão"  e  "invasores".  O  dicionário  escolar  inglês-

português da editora Klett182 (p. 357) de fato traduz "squatter" como "invasor", e o

verbo "to squat" como "invadir". Interessante, porém, que acrescenta na tradução o

significado de squat como "occupy property" o que seria equivalente a "invadir (um

imóvel,  terra)".  Sem  entrar  na  dimensão  jurídica  desta  discussão,  interessa  a

conotação política do termo: em inglês, movimentos sociais urbanos que ocupam

prédios chamam essas ocupações de "squat", ou seja, independente do termo “to

squat” remeter a uma atividade ilegal ou não, na esquerda o termo ganhou uma

conotação afirmativa representando uma ação direta na luta pelo direito a um lugar

na cidade. No Brasil, no entanto, o termo "invasão" é utilizado para criminalizar os

movimentos  sociais  que  ocupam  ou  terra  ou  prédios  e  para  discriminar  os

responsáveis  e,  diante  disso,  o  termo  utilizado  e  que  corresponde  ao  termo

autoafirmativo  “to  squat”  é  "ocupar".  Pouco acertou o tradutor  então em sempre

traduzir  "squat/quatter"  como "invasão/invasor"  em  vez  de  utilizar  o  termo

"ocupação/ocupante" ou que chama atenção tratando-se de um livro publicado por

uma editora que se dedica à publicação de textos do pensamento crítico. 

Não  discordo  do  senso  de  urgência  com  o  qual  Mike  Davis  aponta  para  os

problemas  em questão,  porém discordo  da  perspectiva  com a  qual  o  faz:  uma

perspectiva  que  relaciona  saberes-sobre,  sem  levar  em  consideração  uma

perspectiva que tentasse olhar a partir das realidades sobre as quais fala. Isso leva

à uma falta de sensibilidade pelos processos vivos e de resistência das milhões de

pessoas que se auto-organizam e através de lutas duras conquistam seus lugares

em cidades que nunca lhes deram ou darão as boas-vindas. Mike Davis declara que

estaria  trabalhando,  junto  a  Forrest  Hylton,  numa  continuação  do  livro  "Planeta

Favela" para examinar a "história e o futuro da resistência das favelas ao capitalismo

global", tarefa pela qual terá que mudar sua relação com o "objeto de estudo favela"

para  uma  relação  de  maior  proximidade  e  intimidade  com  os  processos  de

resistência  e  criação  em  curso  nas  periferias  urbanas.  O  olhar  de  Mike  Davis,

independente de ser favorável ou não às causas dos pobres urbanos, é um olhar do

182 Estou usando como exemplo o Dicionário escolar Inglês: inglês-português, português-inglês, São
Paulo:  Martin  Fontes/Klett,  2005.  O  Dicionário  Online  Michaelis traduz  “to  squat”  como:  “n
agachamento, acocoramento. vt+vi 1 agachar-se. 2 sentar de cócoras. 3 Amer tomar posse de terras
indevidamente, instalar-se indevidamente em imóvel desocupado. 4 sl cagar, defecar. adj 1 agachado.
2  gordo  e  curto,  grosso”.  Em:  <http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php?lingua=ingles-
portugues&palavra= squat>  (Acessado em 11/08/2015)
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centro para a periferia (JONG 2008, vide cap. 3.4) (uma perspectiva que discutimos

no decorrer deste capítulo), um olhar que objetiva o social e que leva a expressões

como a de David Harvey (1975) que afirma que diante do “problema da formação de

favelas"  (p.  120)  “nosso  objetivo  é  de  eliminar  as  favelas183“  (p.  137).  Há  uma

importante diferença entre eliminar as causas de um problema ou os efeitos das

causas. Um pensamento crítico que não rompe com um olhar dos centros para as

periferias e não pensa e reflete a luta de classes a partir destas classes, suas lutas e

seus territórios não será capaz de decifrar seu potencial transformador.

3.2.2  "ENFIM UMA NOVIDADE DESCE OS MORROS CARIOCAS  SEM  

ESPERAR PELO CARNAVAL”

A frase citada no título é a primeira frase do texto de orelha que apresenta o livro “A

invenção da favela: do mito de origem a favela.com” de Lícia Valladares (2011). O

livro de uma pesquisadora que tem a favela como “objeto de estudo” há mais de

quarenta anos de sua carreira acadêmica é apresentado aqui por Marcos Sá Corrêa

como única novidade que “desce os morros cariocas”, além do samba. A “novidade”

que supostamente “desce o morro”  é um estudo de Valladares sobre saberes-sobre,

nas palavras da autora “ 'uma sociologia da sociologia' da favela carioca” (ibid. texto

de  capa),  e  assim  condensa  relações  “sobre”,  um  estudo  então  profundamente

acadêmico o que coloca em questão a perspectiva deste livro ter “descido o morro”.

Sem  dúvida  um  trabalho  “amplo  e  sistemático  (…)  sobre  o  fenômeno  favela”

(Gilberto Velho no prefácio do livro) o livro traz muitas informações sobre estudos

sobre  favela  e  como tal  é  uma valiosa  referência.  O que  gostaria  discutir  aqui,

porém, é o tipo de olhar e o tipo de saber que fundamentam a discussão da autora.

Na primeira  parte  do  livro  “A gênese da favela  carioca:  do  campo à  cidade,  da

rejeição ao controle”, Valladares trata da história das favelas pelo olhar das Ciências

Sociais. Empregando o uso do narrador neutro, Lícia do Prado Valladares (2011, p.

55)  aponta,  de forma aparentemente afirmativa (ou,  no mínimo, acrítica),  para o

objetivo principal do esforço de definir pessoas e seus lugares. Ao discutir “a gênese

183 Tradução livre. No original: "...the problem of ghetto formation...” e “...our objective is to eliminate
ghettos."

186



da favela carioca: do campo à cidade, da rejeição ao controle” descreve o processo

e a necessidade de “conhecer a favela para melhor administrar e controlar a favela

e seus habitantes” (título do subcapítulo, grife meu). Valladares afirma:

Para garantir  uma boa administração e um  controle eficaz é necessário classificar,
medir  e  quantificar  o  objeto em  questão.  É  bom  lembrar  que  a invenção  das
estatísticas nos países europeus ocorreu no século XVIII, para orientar melhor a ação
do Estado (…) Leclerc (1979) e Desrosiéres (1993) ainda ressaltam: a importância dos
dados para a força dos argumentos no debate sobre a reforma social no século XIX; e
o papel da estatística como instrumento de poder (ibid, grifos meus).

Essa perspectiva  insere-se  aqui  numa narrativa  da história  das Ciências Sociais

referente  às  favelas  e  o  fio  condutor  da  narrativa  é  a  continuidade  e  o  avanço

científico  nesta  área  que  finalmente  teria  levado  à  “valorização  da  favela  e

descoberta do trabalho de campo” (p. 74). Valladares não deixa de discutir também

“interesses da pesquisa”, como a da SAGMACS, mas o que chama atenção é a

perspectiva em geral do olhar da autora: o favelado enquanto sujeito é inexistente.

Ao discutir pesquisas realizadas pelo antropólogo norte-americano Anthony Leeds,

Valladares escreve:

Considera-se uma inovação metodológica o fato que o antropólogo americano Anthony
Leeds  soube  utilizar-se  de  terceiros  para  extrair  informações  sobre  os  territórios
favelados:  se,  essencialmente,  os  membros  do  Peace  Corps  enviados  às  favelas
fracassaram como agentes do desenvolvimento comunitário, em contrapartida alguns
deles tiveram um importante papel como observadores graças à presença ativa entre
nós, nesse período, do antropólogo americano Anthony Leeds que soube perceber e
explorar a oportunidade constituída por esses potenciais observadores participantes
(...)

Posteriormente, alguns deles [membros do Peace Corps] valorizaram essa experiência
em trabalhos e teses universitários (VALLADARES 2011, p. 112).

No caso, estudantes norte-americanos que vieram para o Brasil  em uma missão

“humanitária” foram morar em algumas favelas do Rio de Janeiro e devido a um

pesquisador  renomado  e  inovador,  Anthony  Leeds,  esses  estudantes  foram

importantes informantes para “extrair informações” das favelas e de seus moradores

para posteriormente “valorizar” esta extração de informações em prol sua carreira

acadêmica.  Sobre  os  estudantes,  alguns  que  já  tinham  cursado  Sociologia  ou

Antropologia nos Estados Unidos, e seu papel, Valladares reforça:

Uma vez nas favelas, perceberam que seu trabalho de desenvolvimento comunitário
não  fazia  sentido.  Encontrar  no  Brasil  um  antropólogo,  professor  de  renome  nos
Estados Unidos, que poderia ajudá-los valorizar sua inserção nas favelas, através de
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suas posições privilegiadas como residentes, era sem dúvida uma oportunidade que
não se poderia deixar passar.
(...)
Já  morando  nas  favelas,  falando  português,  e  tendo  estabelecido  uma  rede  de
relações (ainda que por vezes ela fosse problemática), eles representavam uma rica
fonte  de informações para o  próprio  Leeds,  que poderia  assim obter  dados sobre
muitas favelas do Rio (p. 113).
(...)
Os Peace Corps poderiam constituir  exatamente a rede necessária de informantes
qualificados, na medida em que de alguma forma eles haviam 'desbravado' o terreno.
Leeds formou os Peace Corps para fazer o trabalho de campo que ele precisava: ia
até  onde  moravam  e  orientava  seus  contatos,  sinalizando  as  informações  que
deveriam coletar (p. 114).

O  livro  discute  diversas  questões  e  traz  olhares  também  críticos de  algumas

tendências das ciências sociais, porém pormenoriza a própria questão da relação

epistemológica dos pesquisadores com a favela. Enquanto que os moradores de

favela  enquanto  sujeito  de  sua  própria  história  são  inexistentes,  o  objetivo  da

pesquisa é extrair informação, valorizar dados em trabalhos científicos. Referente a

isso, Valladares critica uma série de dogmas que fizessem com que a favela se

mantivesse  como  “objeto  de  estudo”  propondo  de  deixar  de  estudar  (e

perceber/tratar) as favelas como espaços diferenciados ou específicos nas cidades:

“só  assim  deixaremos  de  confundir  favela  e  pobreza”  (ibid,  p.  163).  Está  nesta

proposta a hipótese principal defendida pela autora, que a própria favela não passa

de  um  “mito”,  um  mito  ao  menos  que  sustentou  quarenta  anos  de  carreira

acadêmico  da  própria  pesquisadora  sobre a  favela.  Valladares  (ibid.,  p.  161)

reconhece: 

Enfim, e de forma geral, é sempre muito difícil questionar a si mesmo, e mais difícil
ainda desconstruir  uma categorização ou uma categoria que ajudamos a construir.
Operação arriscada, de desmonte, que nem sempre se ousa fazer.

Referente às relações coloniais do saber, Valladares não se arrisca neste trabalho.

Concluindo-o,  aponta  para  o fato  de  que alguns moradores  de favela  teriam se

tornado  universitários,  dos  quais  alguns  doutores,  “continuando  [lê-se:  mesmo

assim] a residir na favela”: 

Haveria então, uma outra carreira para os residentes nas favelas, além do tráfico de
drogas, conforme já havíamos observado em um estudo sobre crianças e jovens na
Rocinha (Valladares, 1991).

Valladares,  ao  supor  que  precisa-se  de  um  estudo  (seja  este  o  próprio  ou  de

terceiros) para poder chegar à conclusão que na favela nem todos são traficantes de
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drogas afirma, antes, o quão distante encontra-se da realidade destes territórios (ou

que mostra a legitimidade diferenciada que estabelece entre saberes científicos que

comprovam e  outros  saberes  que  carecem de  valor  explicativo  legítimo)  já  que

somente ao visitar e conhecer alguns poucos moradores de qualquer favela já é o

suficiente para se responder essa questão.

O  saber  científico  enquanto  saber  institucionalizado  é  relacionado  com  práticas

institucionais de tal  forma que se propõe a servir  para a formulação de políticas

públicas (normalmente entendido em um sentido bem amplo e “solto”) e também é

utilizado na formulação de projetos que intervêm no território favelado. ONGs que se

propõem a promover ou realizar tais intervenções conectam-se com e produzem

elas  mesmas  saberes  sobre  favela  e  seus  moradores.  Nisso,  saberes

institucionalizados  produzem-se  fora  e  dentro,  ou  muitas  vezes  numa  relação

articulada entre as próprias universidades e instituições que podem estar localizadas

dentro de favelas. O fato de localizar-se em um território favelado não implica na

impossibilidade de se estabelecer uma relação clássica de sujeito-objeto entre quem

a pesquisa ou nela intervêm e quem nela mora. Um exemplo didático referente a

esta questão encontra-se na publicação “O que é favela, afinal?” (SILVA et al. 2009,

texto de capa), fruto de um seminário realizado por iniciativa da ONG Observatório

de Favelas em 2009:

O  seminário,  que  contou  com  o  patrocínio  do  BNDES,  reuniu  pesquisadores  e
representantes de diferentes instituições governamentais, acadêmicas e da sociedade
civil  que,  ao  longo  de  suas  trajetórias,  se  debruçam  sobre o  tema  favela.  Esta
publicação é um compêndio do que foi tratado no Seminário e reúne uma diversidade
de experiências e olhares e materializa um desejo permanente de se compartilhar
ideias  e vivências  em  contraponto  aos  paradigmas  que  sustentam  leituras
hegemônicas sobre o fenômeno da favela.

A  publicação reúne textos que foram utilizados no seminário ao mesmo tempo que

relata as discussões do mesmo e conclui com uma “declaração” do Observatório de

Favelas sobre a questão “o que é favela, afinal?”.  Sem entrar na discussão dos

próprios textos que se propõem a construir olhares “em contraponto aos paradigmas

que sustentam leituras hegemônicas”, o que me interessa aqui é a forma em que a

publicação  é  apresentada.  Com o  uso  de  muitas  fotografias  estabelece-se  uma

relação entre “dois mundos”, um bem distinto do outro. Temos por um lado as fotos

do próprio seminário com os palestrantes e temos por outro lado fotos de alta
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resolução e boa qualidade fotográfica da vida na favela, de crianças brincando e

jogando futebol ou dançando break, trabalhadores trabalhando, um idoso ou mães e

sua crianças sentados na rua. Em nenhuma das imagens os mundos se atravessam,

nenhum morador que está nas fotos participa da discussão do seminário sobre “o

que é favela, afinal.”  O mundo dos que pensam a favela e discutem seus rumos

superpõe-se  ao  mundo  dos  que  nela  vivem.  A representação  binária  nas  fotos

expressa a relação dos sujeitos que discutem o seu objeto de pesquisa, também

objeto da intervenção do setor público e privado. Alguns integrantes das ONGs que

participam do seminário podem ser moradores de favelas, mas no seminário a sua

função é de representar a instituição pela qual trabalham. Não entra, na perspectiva

do  seminário,  do  que  os  próprios  moradores,  em sua  diversidade,  propõem  ou

querem,  ao  menos  não  pelas  suas  própria  falas.  A  relação  do  saber

institucional(izado(r)) é uma relação sujeito-objeto, carregado se não constituído por

uma colonialidade do saber (LANDER 2005). Um saber, mesmo que se proponha a

ser um saber não-hegemônico que continua olhando na direção centro-periferia não

deixa de ser um olhar-sobre.

A  relação  única  dominante  entre  sujeito  pesquisador  e  grupo  subalternizado  e

objetivado não implica em um único olhar-sobre. Valter do Carmo Cruz (2006, pp.

66-67)  elabora  essa  perspectiva  ao  discutir  três  olhares  sobre  grupos

subalternizados na Amazônia: o olhar naturalista que invisibiliza “populações rurais e

ribeirinhas  ou  “caboclas”  da  Amazônia  e  suas  identidades”,  um  olhar

romântico/tradicionalista que vê as culturas destes grupos como algo “isolado” e o

caboclo como “bom selvagem” e o olhar moderno/colonizador que está pautado:

… numa monocultura do tempo linear (SOU[S]A SANTOS, 2004) que compreende a
história como tendo direção e sentido únicos. Nela o tempo é pensado somente numa
perspectiva diacrônica, na qual a história é compreendida a partir de estágios e etapas
sucessivas (da tradição à modernidade).

Assim, essa visão colonialista caracteriza as expressões culturais de tais populações
como “tradicionais” ou “não-modernas”, como estando em processo de transição em
direção  à  modernidade,  e  lhes  nega toda  possibilidade  de lógicas  culturais  ou de
cosmovisões  próprias.  Ao  colocá-las  como  expressão  do  passado,  nega-se  sua
contemporaneidade (LANDER, 2005)(p. 68).

Uma diversidade de olhares sobre um objeto pode assim expressar divergências

políticas  e  disputas  por  poder  e  implica  que  há  uma  diversidade  de  relações
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possíveis que derivam de olhares-sobre. Contudo, independente se o olhar-sobre

nutre  propostas  conservadoras  que  legitimam  a  opressão  ou  olhares  mais

progressistas  que  reivindicam  medidas  assistencialistas  ou  ainda  olhares  mais

críticos que exigem que territórios favelados sejam integrados à cidade e “tratados”

como  bairros,  sem  romper  com  este  próprio  olhar-sobre,  será  difícil  se  não

impossível de romper com a colonialidade do saber e do poder que caracteriza a

relação de pesquisadores, representantes de partidos ou instituições ou também de

militantes  em geral  com as  classes  periféricas.  Saberes-sobre  articulam-se  com

poderes-sobre.  Se meramente olhamos com um olhar  das zonas-do-ser  para as

zonas-do-não-ser é impossível superar a colonialidade das relações centro-periferia.

Afinal, o que é uma instituição (que atua na favela e a partir dela)? O que é um

pesquisador que “aventura-se”184 a pesquisar a favela como seu objeto de estudo? O

que  é  um  banco  como  o  BNDES  que  financia  projetos  de  desenvolvimento  e

seminários que discutem favela? Quais os objetivos de cada um destes agentes de

se relacionar com a favela e seus moradores?

3.3 FORMAS DE DOMINAR (N)OS TERRITÓRIOS FAVELADOS

“Tem cada história de abandono, de exclusão, de violência, por trás de cada moleque
desse aí, porra, quem tem o mínimo de sensibilidade, de compreensão, de senso de
realidade, de mundo, de vida, ninguém é mais vítima do que um moleque desse, não,
cara. Um moleque desse aí, que é abandonado, por um país, por um Estado, que tem
(…) todas as possibilidades de dar o mínimo de estrutura para ele ter uma existência
digna, né, mas ao invés disso, vira as costas, né, para essa população carente, né, e
depois chega aqui só para trazer o fuzil e a morte como solução, né, da situação de
abandono e exclusão, que ele me'mo cria (…)185“ 

Não há como falar em resistência sem falar em dominação, ou, melhor, falar em

resistência  é,  ao  mesmo  tempo,  falar  em  dominação.  Refletindo  resistências

implícitas  e explícitas  em favelas,  refletimos as formas de dominar, por  sua vez

implícitas  e  explícitas,  diante  das  quais  se  desdobram.  Cada morador  de  favela

carrega consigo uma trajetória de experiências com a dominação, desde as mais

sutis até as mais violentas. Cada movimento social de base que atua em territórios

de favela tem suas próprias experiências, sua análise e suas estratégias de como

184 Cito  como exemplo  BRUM (2012,  p.  10):  "Ao  longo  dos  anos,  conheci  várias  pessoas que
compartilhavam a aventura de pesquisar o tema favela" (grifo meu).
185 Integrante do grupo TransFormiga em entrevista.
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enfrentar  a  multiplicidade  de  dominações  que  se  enfrentam nos e  a  partir  dos

territórios favelados e na cidade como tum todo. Tais como a reflexão dos saberes-

sobre favela, a reflexão das formas de dominar (n)os territórios favelados não se

esgotaria em um ou outro estudo, muito menos então em poucas páginas de uma

tese. Sem poder aprofundar devidamente esse campo, de toda forma a questão da

dominação permeia todos os três capítulos principais deste trabalho: refletir saberes

(cap. 2), territórios (cap. 3) e movimentos (cap. 4) tem como base a reflexão de

relações de dominação e subordinação/resistência.

Se  onde  “há  dominação,  há  resistência”  (cap.  3.4),  a  análise  das  relações  de

dominação inter- e trans/intra-classe/território não pode incorrer o erro de analisar

todas  as  formas  entre  dominador  e  dominado  como  relações  de  dominação-

resistência, mesmo que a resistência é fundamental na relação e o foco da análise e

da  prática  política.  Utilizo  neste  trabalho  os  termos  "dominação  -

subordinação/resistência" para expressar que, pelo lado dos dominados a relação

com o poder dominante adquire diversas formas. Entre outros, a subordinação se

expressa através da colaboração, voluntária ou forçada (inevitável dependendo das

circunstâncias), cooptação, reprodução de práticas dominantes pelos dominados, e

entra neste campo a implementação/aceitação de tudo que pode ser relacionado ou

tende à "hetero-alguma coisa": heteronomia, hetero-gestão, hetero-organização, etc.

(retomando  o  fio  da  primeira  parte  do  capítulo:  estruturas  heterônomas  incluem

igrejas, escolas, ONGs, associações de moradores, empresas capitalistas, pequeno

empreendimentos,  etc.).  A  resistência  pode  adquirir  formas  mais  ou  menos

explícitas, mais ou menos implícitas, sendo que o confronto direto, a não aceitação

de normas e regras, o confronto direto, e tudo que pode ser relacionado ou tende à

"auto-alguma coisa":  autogestão,  auto-organização, autodeterminação, autonomia,

auto-reconhecimento,  auto-emancipação,  autoinstituição186,  etc.  Juntas,  as formas

de  subordinação  e  resistência  levam  à  formação  de  territorialidades  periféricas

instituindo territórios de resistência.

186 Marcelo  Lopes  de  Souza  (2012c)  discute  autogestão,  “autoplanejamento”  e  autonomia  em
detrimento da heterogestão, do “heteroplanejamento” e da heteronomia. Eduardo Tomazine Teixeira
(2012, p. 95) em artigo na mesma Revista Cidades, pergunta-se como seriam “possíveis 'ganhos de
autonomia'  em uma cidade basicamente heterônoma”? O único termo que não se inclui nesta lista
seria é o da heterotopia, que remete à ideia de tentar realizar o que desejamos no futuro ou no
distante, hoje e aqui.
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3.3.1 DIMENSÕES E ESCALAS DA DOMINAÇÃO

O  grupo  de  teatro  Cia  Marginal187 é  composto  por  profissionais  de  teatro  que

formaram este grupo há mais de uma década atrás. Desde o início, o grupo vem

utilizado-se  do palco  e  também da rua  ou  do trem (em uma de suas  peças,  o

“In_trânsito”), para compartilhar ansiedades e questionar profundamente processos

que envolvem e/ou (re-)produzem marginalidade. Os atores da companhia moram

nas favelas da Maré e sua primeira peça de palco “Qual é a nossa cara?” retrata a

vida na Nova Holanda, uma das favelas da Maré. Uma cena desta peça começa

com um garoto negro, de estrutura frágil, sentado no chão, intimidado, acuado e com

um olhar de medo e insegurança. Uma senhora, bêbada, e aparentemente sua mãe,

começa a dizer:

“Aê ó! Hoje é meu aniversário e quem vai me pagar cerveja? Quando é que tu vai
trazer uma  mulher aqui para mim conhecer? Quando é que vai casar? (…) “ e termina
a sua fala “tu não mexe comigo, porque se vim apanhado apanha dobrado!”

Uma  outra  personagem  entre  em  cena,  um  pastor:  “Este  menino  foi  pego  em
fornicação. E, o pior, com pessoas do mesmo sexo... Homossexualismo.”

A atenção vira para Jorge Negão, o chefe do tráfico, que é abordado por uma mulher:
“Não mata ele não, Jorge, não mata ele não, tadinho!”, para logo voltar para a mãe
que diz, em voz alta, ao menino: “Homem não faz xixi, homem mija.”

Segue  um sequência  em que  as  diferentes  personagens  continuam intimidando  o
garoto. 

O pastor: “Eu quero saber quem não aguenta mais essa pouca vergonha e deseja a
exclusão do nosso irmão?”

Um policial entra em cena: “Vai para onde? Deixa cheirar a tua mão. De quem é essa
porra? É teu ou é meu?”  acusando o rapaz de porte  de drogas,  intimidando-o de
admitir. Em seguida a mãe tira os chinelos do garoto, o pastor lhe tira os óculos e diz: 

“Você está excluído!” 

O policial joga o boné do garoto no chão e grita para ele pegar o boné, repete isso
várias vezes, para intimidar mais, e o chama de: “Otário. Garoto.” e “Você é otário. Eu
sou o cara!”

Levando a intimidação à sua ápice, o policial tira a bermuda do garoto. Exatamente
neste momento outras personagens entram em cena. Vestem o garoto, cuidam dele,
ao mesmo tempo que começam falar coisas no seu ouvido deixando-o confuso. As
falas que se seguem deixam aparecer que trata-se de representantes de ONGs:

“Cuidado... Massa de manobra”

187 <http://www.ciamarginal.com/> (Acesado em 10/11/2015)
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“Discurso”
“O dinheiro tem que ficar na mão de quem é qualificado, tá escutando?”
“O dinheiro tem que ser dividido.”
“Você precisa se formar...”

Começa a haver conflito entre as falas:

“Você precisa de representação!”
“Eles querem te manipular.”
“Você precisa se apropriar do que é seu.”

E novamente:

“Discurso.” “Origem.”

As  falas  geram  cada  vez  mais  pressão  sobre  o  menino.  O  conflito  entre  os
representantes aumenta, quando uma pessoa com câmera na mão entra em cena. De
repente todos olham para a câmera sorrindo e abraçando o garoto. A pessoa com a
câmera pede que o menino apresentasse um pedaço da peça que estaria ensaiando,
no projeto social do qual faz parte. O menino coloca uma máscara e gira uma vez,
todos aplaudem. A pessoa com a câmera pergunta: 

“Você podia me dizer o que o teatro mudou na sua vida.” 

O  menino  mau  abre  a  sua  boca,  o  grupo  de  representantes  já  respondeu
unanimemente: 

“Tudo!”

A câmera se afasta e surge novamente o conflito entre os representantes: 

“Fala para ele que eu sou a sua referência, fala!” 
“Diz que seu pai era viciado, sua mãe era viciada, seu irmão era viciado, ...” 
“Fala da bolsa!” 
“Fala pra ele que agora você pensa em prestar vestibular.” 
“Fala, fala!”188

O garoto  não  aguenta  mais  tanta  pressão,  o  grupo  de  representantes  começa  a
empurrá-lo, mas ele resiste. Uma luta destrava entre eles e o garoto, a cena encerra-
se.

Desde que conheço os grupo, acompanhar o trabalho da Cia Marginal tem sido uma

experiência  de  muito  aprendizado.  A partir  das  reflexões  encenadas  em  palco,

muitas questões da vida na margem da sociedade (na favela, ou no presídio como

na  peça  “Ô'Lili)  )  aparecem  sob  outra  luz,  muitas  vezes  mais  claras,  mais

acentuadas.

A cena da Cia Marginal dialoga com uma realidade multidimensional de relações de

188 Baseio-me nesta parte na própria experiência com a peça como espectador, ao mesmo tempo
que  tive  acesso  ao  roteiro  que  ajudou  em reproduzir  essa  cena.  Agradeço  à  Cia  Marginal  por
disponibilizar este material.
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dominação que manifestam-se nas favelas:

Entender  a  dominação  nas  suas  mais  variadas  vertentes  é  imprescindível  para
construir a emancipação. A multidimensionalidade da dominação corre por vertentes
evidentes e ocultas (CECEÑA 2008c, texto de capa).

Na beira destas vertentes evidentes e ocultas a cena da peça “Qual  é  a nossa

cara?” explicita que em uma dinâmica multidimensional de dominação o dominado

encontra-se entre agentes que o dominam, desde a própria família, a igreja, a ONG,

o tráfico e a polícia, e entre os diversos agentes dominadores que disputam poder

sobre ele. Na peça mais recente do grupo, “Eles não usam tênis naique” em uma

cena  em  que  os  atores  no  palco  narram  momentos  de  sua  vida  atual  e  suas

perspectivas de se mudar da Maré, o ator Wallace Lino alega:

“Ser homossexual na favela sempre tem uma barreira a mais.” 

Raúl Zibechi (2009, p. 18) dialoga com Lino ao apontar:

"En los suburbios confluyen algunas de las más importantes fracturas que atraviesan
al capitalismo: de raza, clase, etnicidad y genero (ZIBECHI 2009, p. 18).

Para compreender as formas de dominar (n)as favelas, a nossa análise não pode

abordar somente ou sobretudo a dimensão econômica da dominação. É preciso:

(…) transferir  o centro da análise das relações de exploração para as relações de
dominação [o que] implica incorporar todas as dimensões da vida social e transcender
a  esfera  do  trabalho.  Isto  evidentemente  tem  fortes  repercussões  no  terreno  da
análise,  pois  exige  a  construção  de  conceitos  transdisciplinares  (...)  com  uma
capacidade explicativa de amplo espectro (CECEÑA 2005, pp. 9-10).

Rudolf de Jong, em um texto pela primeira vez publicado em 1975, propõe pensar a

dominação  baseado  em relações  centro-periferia  (e  que  discuto  amplamente  na

segunda parte deste capítulo).  Sua abordagem baseia-se na proposta de pensar

relações de dominação em suas quatro principais dimensões: econômica, política,

social  e cultural.  Na realidade multiterritorial  dos territórios favelados, todas estas

dimensões entram em jogo, atravessam, fortalecem e retroalimentam-se. A realidade

multiterritorial  dos  territórios  favelados  exige  também uma abordagem conceitual

múltipla.  Territórios  muito  mais  conjugam  relações  de  dominação,  do  que  as

separam,  as  dimensões  de  dominação  nisso,  como perspectiva  de  análise,  não

representam formas puras, muito mais ajudam em compreender, como fatos do real,

a  composição,  origem,  causa  e  efeito  das  dominações  em  uma  sociedade  de

195



classes.  A  multidimensionalidade  expressa-se  também  nos  processos  de

territorialização. Marcelo Lopes de Souza & Eduardo Tomazine Teixeira (2009, p. 33)

afirmam:

Mesmo que o objetivo de controle espacial, isto é, de territorialização, tenha a ver, em
muitas situações, com propósitos imediatamente econômicos (controle de recursos e
riquezas, por exemplo) ou culturais (controle de espaços visceralmente associados à
identidade de um grupo social, sejam eles “sagrados” ou “profanos”), conceitualmente
a ideia de território é, na sua essência, política, visto que a dimensão que vertebraliza
é a dimensão do poder.

A cena  da  peça  da  Cia  Marginal  traz  à  tona  a  multiplicidade  de  relações  de

dominação. O garoto, um jovem negro da favela, é reprimido pela sua mãe por ser

homossexual  (dimensão  social  e  cultural),  é  excluído  da  igreja  (cultural),  é

ameaçado pelo tráfico por ser homossexual (cultural e política) e é reprimido pelo

policial, por ser favelado e negro (cultural e política). O fato do policial querer acusá-

lo de estar portando drogas ainda remete também à dimensão econômica com a

qual  policiais  reprimem  (n)as  favelas  para  extrair  uma  mais-valia  do  território

favelado. Uma integrante do coletivo Bazar du Bom de Vila Isabel/Morro do Macacos

dialogou com esta perspectiva ao responder à pergunta quais  seriam formas de

dominação na favela:

”...igreja,  associação  de  moradores,  tráfico,  e  agora  UPP,  polícia,  ah,  e  ONGs
também...”189

Cada movimento iniciado em busca de superar uma forma de dominação pode levar

a ou exigir submeter-se a outra, ou ao mínimo ter efeitos que podem enfraquecer a

posição do sujeito diante do conjunto de dominações. Nas últimas décadas, no Rio

de Janeiro, um movimento social de favela, em termos genéricos, que ganhou muita

importância  é  a  luta  pelo  acesso  às  universidades  públicas.  Pré-vestibulares

comunitários  têm sido  espaços de politização e formação e  não são poucos os

moradores de favela que estudam nas universidades hoje que participaram destes

pré-vestibulares.  O  acesso  à  universidade  traz  a  possibilidade  de  formar-se  e

aprofundar conhecimento ao mesmo tempo que significa acessar  uma instituição

individualizadora, competitiva e cuja lógica – uma lógica dos centros – é seguir uma

189 Nas entrevistas que fiz com alguns poucos integrantes de movimentos sociais de base e com
moradores aqui do Timbau eu tinha uma pequena lista de agentes que atuam na favela e queria
saber dos entrevistados como avaliavam a atuação de cada um destes agentes (ANEXO 8). Antes
porém desta pergunta perguntava em termos gerais, quais seriam formas de dominar nas favelas e a
integrante do Bazar du Bom, sem saber da pergunta posterior respondeu basicamente precipitando a
lista que tinha preparado.
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carreira profissional e acadêmica que leva a uma pressão sob qualquer sujeito, mas

ainda  sobre  quem  é  pouco  aceito  e  cuja  trajetória  de  vida  continua  muito

discriminada. Francisco Marcelo da Silva (2014, pp. 6-7) reflete algumas dinâmicas

referente  à  relação dos universitários  das  favelas  com o seu território,  uma vez

inseridas na universidade:

Porém, é preciso entender que processo de des-re-territorialização pode ocorrer até
mesmo sem o afastamento do território de origem. O esforço aqui é para demonstrar
que mesmo dentro do território de origem esses estudantes podem criar nichos, tribos
ou  grupos  onde  possam  desenvolver  um  comportamento  totalmente  distinto  das
demais pessoas moradoras daquele espaço.

Assim sendo, mesmo morando na favela esses estudantes podem assim desenvolver
as  características  que  julgam  necessárias  para  o  pleno  exercício  do  saber-ser
universitário. Porém, podem, desta forma, estar contribuindo para o enfraquecimento
de  seus  pertencimentos  identitários  a  medida  que  passam  a  desvalorizar  suas
trajetórias,  suas histórias pessoais,  a história local,  os conhecimentos adquiridos e
repassados de geração a geração e as redes construídas que acabaram contribuindo,
direta  ou  indiretamente,  para  sua  formação  enquanto  cidadão,  estudante  e
universitário.

Está em jogo o que Cruz (2006) discute como identidade de resistência, já que cada

conquista  em  termos  de  acesso  aos  espaços  até  então  reservados  às  classes

dominantes exige dos sujeitos em movimento que cedam espaço, que adaptem-se

aos espaços dos centros dos quais,  com toda razão,  exigem poder  fazer  parte.

Relações  de  dominação-subordinação/resistência  constituem-se  pela  disputa  de

lógicas dominantes e lógicas de resistência,  para cada linha de fuga encontrada

desde abaixo, alguma tentativa de capturá-la de cima.

Focando a análise em formas de dominação - das mais brutas que discuto a seguir

às  mais  sutis  e  implícitas,  como  as  que  estão  em  jogo  em  campos  como  a

“integração”  e  “inclusão  social”  podemos  dizer  que  favelas  são  territórios  que

distinguem-se  de  outros  territórios  da  cidade  pela  forma  que  condensam

dominações.  Tratar-se-ia,  afinal,  ou  antes,  no  caso  das  favelas  de  territórios

específicos  da  dominação?  E  o  que  neste  caso  justificaria  sustentar  a  ideia  de

abordá-las como territórios de resistência? No primeiro  encontro  do processo de

construção  coletiva  do  livro  “Favelas  em  luta”190 um  companheiro  do  grupo  TV

Tagarela  sugeriu  isso:  em  vez  de  tratamos  das  favelas  como  territórios  de

190 Encontro em dezembro de 2012 no espaço do grupo TV Tagarela na favela Rocinha. Sobre o
processo “Favelas em luta” vide o cap. 4.2.
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resistência, seria mais adequado falar do trabalho dos nossos movimentos sociais

de base que nelas atuam como uma luta de “grupos de resistência em territórios

dominados”. E na mesma direção apontavam muitas das conversas que tive a partir

daí: como seria possível não destacar, antes, a dominação ao falar das favelas?

Nesta  segundo  parte  do  terceiro  capítulo  gostaria  então  refletir  as  formas  de

dominação ao mesmo tempo que construir uma argumentação que permite ou até

exige fazer da resistência o conceito chave para se compreender as favelas e a

especificidade de suas dinâmicas territoriais.

A percepção das relações de dominação está incompleta se desconsideramos sua

multidimensionalidade e multiescalaridade com a qual  a  dominação efetua-se na

realidade multiterritorial das favelas. O site da ONG Redes de Desenvolvimento da

Maré191 durante alguns anos recebia o visitante de sua apresentação na internet com

uma foto aérea das favelas  da Maré.  Em baixo da foto uma citação de Bertold

Brecht: “Nada deve parecer impossível de mudar!” A pergunta que surgia é: “O que

sugere-se deve mudar, e como estas mudanças deveriam ocorrer?” Os problemas

na Maré e da Maré resolvem-se na própria Maré? O problema, aquilo que não é

impossível de mudar, restringe-se à Maré?” A  foto aérea ajuda de forma didática a

pensar essas questões: basta imaginar o helicóptero, do qual a foto foi tirada, voar

mais  alto  ou  mais  baixo  e  assim,  mudando  de  recorte  e  mudando  de  escala,

teríamos um quadro mais complexo e mais completo das relações de dominação em

jogo nas favelas, dentro das favelas, e, sobretudo na cidade como um todo. 

Ao desconsiderar a importância das escalas, reforça-se a ideia que as favelas, em

si,  são  uma  expressão  espacial  da  desigualdade  urbana  fruto  da  produção

capitalista  do  espaço.  Como discutido  anteriormente,  desde  que  a  desigualdade

efetua-se  somente  enquanto  relação  entre  entes  que  entram  em  uma  relação

desigual, somente podemos capturar a expressão da desigualdade ao dizer que ela

existe, por exemplo, na relação desigual entre favelas e bairros das classes médias

e altas. A desigualdade está no fato de termos bairros como a Barra da Tijuca ou

qualquer outro bairro que seja que depende de (ou existe tal como existe em função

de) uma relação de dominação com outras partes da cidade. O problema está nesta

relação  de  dominação,  a  Barra  da  Tijuca  ou  o  Flamengo,  em  sua  relação

191 <http://redesdamare.org.br/> (Acessado 20/8/2014) A página inicial mudou.
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dominadora com outros espaços da cidade, neste sentido, são muito mais causa e a

favela é muito mais efeito de relações desiguais da produção capitalista 192 da cidade

do que o contrário seria o caso. Milton Santos distingue entre “espaços que mandam

e espaços que obedecem” (SANTOS & SILVA 2001)  e em uma “apreciação”  do

legado de Milton Santos, Roberto Lobato Corrêa afirma: 

(…) a justiça sócio-espacial,  sem distinções entre os 'espaços que mandam' e  os
'espaços que obedecem' (…) [é] impensável e irrealizável no capitalismo (...)193.

Para que seja possível pensar as mudanças necessárias em favelas como a Maré,

precisaríamos de fotos aéreas tiradas das mais diversas altitudes para mostrar a

diversidade de escalas em jogo na relação desigual entre “espaços que mandam” e

“espaços que obedecem” e para capturar o que precisaria mudar na cidade do Rio

de Janeiro para resolver os problemas sentidos nos “espaços que obedecem”: as

próprias relações de dominação inter-espaços. Com bairros como a Barra da Tijuca

ou o Flamengo (ou qualquer outro bairro que “manda”) continuando em sua relação

de  dominação  inter-espaços,  favelas  como  a  Maré  ou  ainda  mais  favelas

perifericizadas continuarão sem conseguir “resolver seus problemas”. Os bairros que

“mandam” ou deixam de “mandar” ou os territórios periféricos terão que continuar

“obedecendo”. Essa conclusão quase parece banal, porém a maioria das narrativas

que se constrói ao redor das periferias urbanas segue deriva de e, ao mesmo tempo,

propõe-se a um mesmo olhar: o dos centros para a periferia.

Do  ponto  de  vista  do  centro,  todas  as  áreas  periféricas  apresentam  o  mesmo
problema: seu ajuste em relação aos centros (JONG 2008, p. 34).

Numa  perspectiva  que  compreende  as  relações  de  dominação  como  relações

centro-periferia,  propostas  de  “(re-)integrar  territórios”  favelados,  “urbanizar  estes

territórios”194, sugerem que a desigualdade inter-espacial no Rio de Janeiro (ou em

outra cidade) estaria no fato de que as favelas não são mais parecidas  com ou

192 “A produção do espaço urbano funda-se, assim, na contradição entre a produção social da cidade
e sua apropriação privada. A existência da propriedade privada da riqueza apoiada numa sociedade
de classes e a constituição do espaço como valor de troca geram a luta pelo 'direito à cidade' (…) Sob
o capitalismo, a produção do espaço realiza-se na contradição fundante do próprio ato de produzir:
uma produção social (que, nesta dimensão, revela-se como momento de criação e realização do ser
social) em conflito frontal com sua apropriação privada (o espaço tornado mercadoria subsome, no
processo capitalista, as formas de apropriação ao mercado como momento de alienação) (CARLOS
2013 ibid., pp. 95-96).”
193 Em Revista Territórios: <http://www.revistaterritorio.com.br/pdf/10_2_apreciacao.pdf> (Acessado
em 10/11/2015)
194 Michel Foucault (2008, p. 453) considera que “policiar e urbanizar é a mesma coisa”.
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menos desiguais  dos bairros  mais  abastecidos da  cidade:  “Ipanema (…) [é]  um

bairro bom” (CAMARGO 2005, p. 139).  A diferença entre um “bairro considerado

bom” como Ipanema não é vista como resultado de uma diferença “entre”  duas

partes que precisam mudar, é a favela como anomalia que difere do bairro formal

tido como “normal”. Ipanema é bom por si e em si, e a favela, tomando Ipanema

como padrão que nunca alcançará, deve tê-lo como modelo de “bairro bom”. O rumo

das favelas deve ser o de ser cada vez mais “Ipanema” e menos “Acari”, e para que

isso possa ocorrer, “Acari” deve mudar (como também sugeria a foto aérea do site

da ONG Redes). Essa é a narrativa fundamental para as propostas de urbanização:

é a favela que tem que mudar. Ignora-se porém, assim, a relação de dominação

constituinte das desigualdades inter-espaço: o bairro rico precisa da existência da

favela,  sem  a  favela  o  bairro  rico  teria  que  deixar  de  ser  o  que  é:  um  bairro

construído baseado em relações de dominação.

O pensamento crítico incorre, ademais, em um grave problema político ao importar o
ponto de vista analítico forjado pelos grupos dominantes. Afinal,  ao dominador não
convém, em sua análise,  concluir  que ele  mesmo é parte crucial  do problema na
relação  centro-periferia,  fazendo  ainda  menos  sentido  que  ele  proponha  os
caminhos  que  conduzam  à  superação  da  sua  posição  de  dominador.
Coerentemente,  na  análise  do  dominador  é  a  periferia  que  precisa  mudar,
receber melhorias ou ser inserida ao sistema. O problema é a periferia e está
na periferia (BARTHOLL & TEIXEIRA 2015, p. 11)!

Mudando de perspectiva, mudando de lugar de onde olhamos, mudando o ponto de

vista, a percepção das relações de dominação muda radicalmente, se não dizer,

inverte-se:

...das  margens  se  veem  melhor  as  estruturas  de  poder. Devemos  analisar  as
estruturas de poder da sociedade a partir das margens... (SOUSA SANTOS 2011, p.
59).

Muitas análises das questões que envolvem favela levam seus autores a formular

propostas para uma atuação do poder público, em termos bem gerais e genéricos

(raramente  considerando  a  conjuntura  atual  e  as  forças  políticas  que  naquele

momento estão no poder e enquanto isso agem como poder público). Olhando a

partir do território favelado a percepção da relação do poder público, porém, com a

favela muda radicalmente: 

“Primeiramente eu acho que, tipo assim, o poder público, essas pessoas que estão lá
em cima, acho que elas não veem as comunidades com bons olhos não (…) se não
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tivesse favela aqui, era melhor (…) o pobre é, para eles, em época de eleição é onde
eles vêm mesmo para se eleger mesmo, aí  é o foco deles,  as comunidades. Mas
depois  disso...  eu  não  vejo  com  bons  olhos  não,  a  relação  de  político  com  a
comunidade, não. Eles não cumpram o que falam também, eles não têm bons olhos
para a comunidade não. Poucos que têm. Mas o resto... a favela está esquecida por
eles”

“O poder público dentro da comunidade, não é nada bom, nada bom.”195

Muitos exemplos como este poderíamos citar  como o olhar  muda, uma vez que

olhemos das periferias para os centros: O que dizer ou pensar, ao ver um policial

fortemente armado subir  o morro para receber o arrego da semana, da mão do

jovem negro a quem em qualquer momento é capaz de matar, ao mesmo tempo que

o mantém traficando na favela para extrair uma mais-valia de seu território? O que

dizer ou pensar se depois de danos causados pela polícia em uma operação na

favela, uma proposta que surge é de abater o valor dos danos causados do arrego

semanal da Polícia que causou este dano? Como avaliar o fato de que moradores

da Rocinha são inibidos de ocupar um prédio abandonado perto da favela, inibidos

pelo tráfico, mas quem “mandou inibir” sendo agentes do Estado?196 Como perceber

o fato de que mobilizações contra os problemas com a implementação do PAC nas

favelas  de  Manguinhos  são  reprimidas  ao  negar-se  ao  diálogo,  em  que  os

representantes  institucionais  sabidamente  deixam  de  dialogar  com  quem  se

mobiliza, dialogam somente com quem representa o sub-controle territorial violento

naquela área e que, em seguida, intimida os moradores mobilizados baixar suas

vozes197?  Como  avaliar  que  há  instituições  nas  favelas  que  migram  entre  um

discurso crítico e práticas altamente conservadoras (como por exemplo, por um lado

ser favorável as lutas contra as diversas formas de dominação ao mesmo tempo que

propondo-se a colaborar com a polícia ou exército que ocupam as favelas ou apoiar

partidos políticos ou governadores que são favoráveis à militarização das favelas)?

Como ler  propostas de agentes que dizem querer  estabelecer  o  diálogo entre  o

195 Entrevista com um morador da favela do Timbau em agosto de 2015.
196 Relato durante o primeiro encontro do processo “Favelas em luta”.
197 Em uma entrevista  realizada durante  um pesquisa  desta mobilização  em Manguinhos,  uma
integrante do Fórum Social de Manguinhos analisa: “O poder público na verdade reforça. (…) O poder
público ele inibe a participação e é claro que ele precisa de várias estratégias de inibir, por que ele
também não pode, é feio né, assim, inibir a participação, colocando isso de forma clara. Mas, assim,
ele usa as estratégias internas da comunidade para inibir essa participação. Quando o poder público
deixa de dialogar  com o movimento social  e dialoga com uma liderança comunitária  só (…) ele
entende que aquela liderança não representa a comunidade. (…) Ela faz isso sabendo disso. Esse
diálogo  acontece  exatamente  para  inibir  a  participação dos  moradores,  dos  movimentos  sociais,
entendeu. E as articulações internas que as lideranças têm, são inúmeras, então eles usam esses
poderes, poderes de violência mesmo. Então (…) o poder público tem uma influência muito forte
(BARTHOLL 2013)”.

201



poder  público  (nas  favelas  muitas  vezes  “bélico”)  e  os  moradores  em nome do

interesse comum da comunidade? O que pensar da afirmação de que a favela está

sob domínio absoluto do tráfico de drogas, supostamente formando ali um “Estado

paralelo”, se a maioria são jovens que andam de chinelo e que em qualquer instante

que queiram agentes do Estado entram na favela - de caveirão, acompanhado pelo

helicóptero  blindado  -  e  matam  esses  jovens.  Quem  domina  a  quem  entre

dominadores e sub-dominadores? Quais são as escalas de poder, as escalas das

relações de dominação em jogo?

Gran  parte  de  la  confusión  en  las  construcciones  contemporáneas  del  espacio
geográfico surge de un dilatado silencio sobre la cuestión de la escala. La teoría de la
escala geográfica – correctamente, la teoría de la producción de la escala geográfica –
está enormemente subdesarrollada (SMITH 2002, p. 141).

Afirmar que um tipo de problema ou um tipo de controle territorial é originário de um

território favelado, nasce dali mesmo, vem da própria favela ou sugerir que a favela

em si “é o problema” desconsidera o jogo das escalas. Sem a consideração destas

escalas  a  nossa  análise  da  relações  de  dominação  é  incompleta.  Análises  de

dominação incompletas porém, mais tendem a (re-)afirmar relações de dominação

do  que  conseguem  dar  recursos  para  efetivamente  questioná-las  ou  criticá-las

radicalmente, no sentido de ir até as suas causas e origens.

Las  diferentes  sociedades  no  sólo  producen  el  espacio,  como  Lefebvre  nos  ha
enseñado, ellas también producen la escala.
(...)
Con  un  concepto  de  escala  como  producido,  es  posible  evitar  por  una  parte  el
relativismo que trata la diferenciación espacial como un mosaico, y por otra evita la
reificación y la acrítica división de escalas que reitera un fetichismo del espacio. En
otras palabras, debería llegar a ser posible, insertar las “reglas de interpretación” que
nos  permitan  no  sólo  entender  la  construcción  de  la  escala  en  si  misma,  sino  la
manera en la que el significado se traduce entre las escalas (ibid.).

Em diálogo com o que Neill  Smith discute como “escalas do capital”  (ibid.),  para

analisar  relações  de  dominação-subordinação/resistência  referente  às  favelas,

precisamos  compreender  as  “escalas  de  dominação”  em  jogo  referente  aos

territórios favelados: compreender as formas de dominar (n)as favelas implica em

considerar  a  multiescalaridade  e  também multidimensionalidade  em jogo.  Nisso,

Adam Moore (2008, p. 206) aponta para a importância de “distinguir escala como

categoria da análise e categoria da prática”. Para detectar as escalas das práticas

de dominação não podemos incorrer o erro de tomar as escalas com as quais os
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dominantes dominam como as escalas com as quais analisamos a dominação. O

nosso olhar tem que ser inter- e trans-/intra-escalar para detectar as relações de

dominação, um olhar que permite desmembrar as narrativas dominantes e os mitos

que se mantêm em função delas. Novamente dialogando com Neill Smith (2002, p.

144):

La meta de una política espacializada (...) es, defendería, superar la dominación social
ejercida a través de la construcción explotadora y opresiva de la escala, y reconstruir
la escala y las reglas a través de las cuales la actividad social construye la escala.
(...)
¿Cómo  se  construye  la  escala  en  la  vida  cotidiana?,  y  ¿cómo  se  conectan  las
diferentes  escalas?  ¿Qué  diferentes  papeles  juegan  las  cuestiones  sobre  clase,
género y raza en la construcción de las diferentes escalas? y ¿cómo estos problemas
son conectados a cuestiones sobre determinación económica, política y social de la 
escala?

Rogério  Haesbaert  (2015,  p.  228)  recorre  à  Henri  Lefébvre  que  distingue  entre

“ordens  próximas”  e  “ordens  distantes”,  noção  que  dialoga  diretamente  com  a

proposta  de  Milton  Santos  (1996)  de  distinguir  entre  “escalas  de  comando”  e

“escalas de realização das ações”. Santos analisa:

Essa distinção se torna fundamental no mundo de hoje:  muitas das ações que se
exercem num lugar são o produto de necessidades alheias, de funções cuja geração é
distante  e  das  quais  apenas  a  resposta  é  localizada  naquele  ponto  preciso  da
superfície  da  Terra,  provocando  assim uma  espécie  de  “alienação  regional  ou
alienação local” (Santos 1996, p. 65 apud. Haesbaert 2015, p. 228).

Detectar as escalas de dominação leva à possibilidade de distinguir entre lugares

onde problemas são sentidos,  em cada lugar e contexto socioterritorial  de forma

particular e específica, e onde elas surgem, da relação com qual centro originam.

Em relações centro-periferia, muitos problemas fruto de relações de dominação que

se sentem de forma acentuada no território periférico (intra-território) são articuladas

com formas de dominação que permeiam a sociedade de dominação como um todo,

ou  sem  si  (ou  a  constituem),  são  relações  trans-territoriais  de  dominação  que

expressam-se  de  formar  particular  em  diferentes  territórios.  Se  na  favela

encontramos  formas  específicas  de  racismo,  homofobia,  machismo,  exploração

econômica,  dominação  política-territorial,  para  além  de  sua  especificidade  estas

formas não são da favela, são relações que constituem a sociedade de dominação

em si e que permeiam e perpassam - em alguns casos acentuando-se em outros

amenizando-se -  os  territórios periféricos.  Para  pensar  a resistência  a partir  das

periferias urbanas, e pelo ponto de vista de seus moradores e movimentos sociais
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que  nestes  territórios  atuam,  não  podemos  incorrer  no  erro  (ou  acerto,  já  que

saberes-sobre efetuam-se enquanto saberes que reafirmam a dominação) de pensar

a “diferenciación espacial como un mosaico”, e sim, é imprescindível de pensá-la de

forma integrada e em sua multiterriorialidade, -dimensionalidade, -escalaridade. 

A  multidimensionalidade  que,  em  diálogo  com  Jong  (2008)  constitui-se  pelas

relações  econômicas,  políticas,  cultural  e  sociais  de  dominação  que  entram em

relação,  podendo fortalecer-se ao mesmo tempo que parcialmente neutralizar-se.

Tempo  e  espaço  permeiam  e  entrelaçam  estas  dimensões  de  tal  forma  que

nenhuma  dimensão  da  dominação  pode  ser  compreendia  sem  considerar  sua

relação com as demais e sem considerar as implicações das dimensões espaço-

temporais de dominação. As formas de dominação econômica-política-social-cultural

instituem espacialidades e temporalidades da dominação. Rogério Haesbaert (2015,

s.p.) aponta para a importância do tempo e do espaço na relação do Estado com as

favelas diante das políticas de ocupações militares e UPPs, e analisa:

E muitas vezes se tenta controlar não apenas o espaço mas também o tempo, como
quando a polícia adota mecanismos utilizados pelos próprios traficantes, ao decretar
“toques  de  recolher”,  como  aconteceu  nas  favelas  do  Borel,  Jacarezinho  e  do
Complexo do Alemão, em 2013, medidas que deram origem aos movimentos “Ocupa
Borel” e “Ocupa Alemão” (este até hoje atuante na mobilização dos moradores contra
a violência policial). 

Em termos da dimensão espacial da dominação, e com isso da luta de classes, os

espaços nos quais as classes periféricas territorializam-se constituem-se enquanto

territórios  periféricos.  Nestes  territórios  conjugam-se  relações  e  formas  de

dominação  e,  articulados  com  estas,  relações  e  formas  de  subordinação  e

resistência. Referente às classes periféricas e suas lutas há relações de dominações

inter-classe/território que determinam o fio condutor de suas lutas com as classes

centrais/dominantes,  ao  mesmo  tempo  que  formas  de  dominação  trans-

classe/território  materializam-se  nos  territórios  periféricos  enquanto  formas  de

dominação intra-classe. De acordo com isso, pode-se diferenciar entre formas de

resistência  inter-  e  trans-/intra-classe/território,  que  numa perspectiva  de

complementaridade das lutas não devem ser hierarquizadas e sim compreendidas

em sua articulação. Cada superação de uma forma ou ato de dominação trans-/intra-

classe fortalece também suas lutas inter-classe, tão como o inverso vale da mesma

forma: avanços nas lutas inter-classe fortalecem lutas intra-classe/território.
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3.3.2  RELAÇÕES  ESTADO-FAVELA  E  FORMAS  DE  CONTROLE  

TERRITORIAL  VIOLENTO  NOS  TERRITÓRIOS  FAVELADOS:  

EXERCÍTO/POLÍCIA/MILÍCIA/TRÁFICO

A relação Estado-favela representa uma das principais formas de dominação inter-

classe/território  na cidade do Rio de Janeiro.  O fato de que uma reconfiguração

destas relações, pelo ponto de vista do Estado, é vista ou tida e promovida como

uma transformação decisiva das relações de poder, supostamente também a favor

das  classes  periféricas,  como  promovido  no  caso  das  Unidades  de  Polícia

Pacificadora  (UPP),  remete  em  primeiro  lugar  ao  fato  de  que  estas  relações

implicam em novas possibilidades do Estado controlar o território.  Pelo ponto de

vista  da  resistência  nestes  territórios,  todos  os  grupos  que  exercem  controle

territorial  violento em favelas representam formas de poder heterônomo (exército,

polícia, milícia, tráfico).  Há mudanças nas configurações que demandam uma re-

relação no território, mas a relação em si, de subordinação/resistência diante dos

poderes heterônomos, não muda. 

[A] essência [do estado] reside na manutenção da ordem heterônoma, da qual ele é a
principal expressão (ainda que não necessariamente a primordial) e um sustentáculo
imprescindível. Para (re)estabilizar o status quo, suas instituições poderão (e deverão)
tolerar e absorver o tolerável, assimilar derrotas, fazer concessões e ceder a pressões
populares, mas ele sempre estará à espreita para converter debilidades conjunturais
em reforço de seu 'sistema imunológico” - isto é, de sua capacidade de renovar-se e
de aprender com os fracassos e de cooptar (SOUZA 2012, p. 25-26, nota de rodapé).

Em épocas recentes,  a relação do Estado com as periferias complexificou-se,  e

estratégias biopolíticas combinam elementos de integração, cooptação, ao mesmo

tempo que baseiam-se e dependem de formas altamente brutas e letais diante das

classes periféricas e seus territórios. Pelo lado dos movimentos sociais que atuam

nas  favelas  aparece  como  um  novo,  ao  mínimo  mais  acentuado  desafio  como

relacionar-se com um Estado que diversificou suas estratégias e criou “novas formas

de dominação”:

En las favelas de Brasil, en las villas de Argentina y en los asentamientos de Uruguay,
los activistas sociales ya no están solos (...) Ahora el Estado reconoció el papel del
territorio  y  de  los  movimientos  territoriales,  y  los  movimientos  reconocen el  nuevo
papel del Estado. Y junto, a partir de ese reconocimiento, están creando algo nuevo:
las nuevas formas de dominación. (...)

Es ahora un estado capilar. Un Estado capilar, porque gracias al arte de gobernar ha
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permeado los territorios de la pobreza con mucho mayor eficiencia que los caudillos
clientelares  del  período  neoliberal  (…)  Estamos  transitando  nuevas  formas  de
dominación (ZIBECHI 2009, p. 8).

Para além da complexificação das formas que o Estado busca para inserir-se no

território  para  controlar,  há  algumas  formas  mais  explicitamente  inter-classe  nas

quais a relação de dominação torna-se explícita. Se o século XX era marcado por

uma política de remoção, fisicamente destruindo favelas e reassentando as pessoas

em conjuntos habitacionais precariamente construídos e muitas vezes distantes dos

locais onde as pessoas foram removidas, o final do século foi marcado por uma fase

de  urbanização  das  favelas,  bem  expressa  nos  projetos  do  programa  “Favela-

bairro”. Desde a virada do milênio, com uma nova e grande onda de reestruturação

do espaço urbano da cidade dos megaeventos e megaprojetos do Rio de Janeiro

(JENNINGS et al. 2014; SCHMIDT & TOMAZINE 2014), nos vemos diante de uma

conjugação-renovação  das  relações  poder  público-favela.  O  que  seriam  fases

históricas distintas de dominar as favelas parecem coincidir com muita intensidade e

vigor. Um dia depois da decisão de realizar a Copa do Mundo no Brasil, uma lista foi

publicada anunciando a remoção de 119 favelas no Rio de Janeiro (BARTHOLL

2014b, p. 246). O Bloco de Samba Se Benze Que Dá reflete estas reestruturações

em curso em um de seus sambas-enredo:

É passagem que aumenta
É edifício que cai
Remoção e violências
Até a copa ainda tem mais
(…)
Maravilha não é esse porto
Na Providência, a faxina é pra expulsar
Favela é resistência
Maré vem pra rua
Com o Se Benze Que Dá198

Em anos recentes, inúmeras favelas foram destruídas, algumas sem posterior uso

da área onde ficavam. Além desta que chamaria de “remoção bruta” existem outras

formas de remoção. Cada integração de um território favelado leva também a uma

reconfiguração  das  relações  de  dominação-subordinação/resistência  e  as  formas

dos moradores poderem resistir. Integrando e musealizando uma favela no centro,

como o Morro da Providência,  leva à saída de muitos moradores em função do

aumento do custo de vida. Esta “remoção branca”, termo utilizado tratar dessa forma

198 Samba-enredo do bloco de samba Se Benze Que Dá (Maré) do carnaval do ano 2012.
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de remoção199, deriva da valorização imobiliária e formalização de favelas em áreas

mais centrais, tendo nas UPPs seu principal catalisador200. O aumento do custo de

vida  é  tão  significativo  nestas  áreas  que  muitos  moradores  não  conseguem se

manter em suas casas e são forçados a mudar-se para longe. Ainda a remoção

simbólica ou visual, baseia-se em muros que escondem as favelas para o olhar de

quem passar por perto (HAESBAERT 2014). O bloco de samba Se Benze Que Dá

realizou uma campanha e chamou atenção para o “Muro da Vergonha” 201 que foi

construído nas beiras das Linhas Amarela e Vermelha. Mesmo a prefeitura tentando

amenizar, ao chamar esses muros de “barreiras acústicas”, ao menos recentemente

reconheceu que estes muros, sim, têm a principal função de esconder: em todo o

trecho da Linha Vermelha que beira uma área da Maré (altura da Nova Holanda) os

tapumes foram trocas por tapumes transparentes para que, agora sim, o transeunte

da Linha Vermelha possa ver a obra de uma escola realizada pela prefeitura.  O

cinismo  com  qual  o  poder  pública  relaciona-se  nestes  casos  com  os  territórios

remete a dimensão da desigualdade das relações de poder referentes às questões

da gestão urbana no Rio de Janeiro.

Entre  as  formas  de  remoção,  a  mais  drástica  e  dramática  (para  as  classes

periféricas) é a “remoção de vez”. Diariamente morrem moradores de favela, em sua

maioria  jovens  negros,  como  resultado  do  controle  territorial  violento  dos

poderes/sub-poderes  exército/polícia/milícia/tráfico.  Expressa-se  nesta  forma  de

“remoção” a relação profundamente violenta, classista e racista do Estado com as

classes periféricas majoritariamente negras.  Em termos gerais, o que atravessa os

discursos dominantes sobre a atuação nas favelas é a estigmatização das mesmas

como espaços criminalizados. A concentração de formas específicas de violência e

crime  apresenta-se  como  uma  ferramenta  eficaz  de  controle  já  que,  a  base  da

narrativa  do  combate  a  estas  formas  específicas  legitima-se  qualquer  forma  de

dominação  violenta  como operações  e  ocupações  policial-militares.  Diante  desta

situação, as UPPs, instaldas em favelas desde 2008, eram apresentadas como uma

199  Em entrevista dada a Dulce Chaves & Mario Grynszpan (2003, p. 347), Itamar Silva discute o
uso do termo “remoção branca”.
200 Sem contar com este catalisador das UPPs, as formas são diversas da favela se transformar em
negócio. Flávia Helaine da Silva (2006) em um estudo baseado em uma deriva pergunta “Favela, que
negócio é este?” 
201 O vídeo da campanha está disponível  em: <https://www.youtube.co�m/watch?v=HX5tyiTD2vg>
(Acessado em 20/11/2015)
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BOX 3: “Para fazer um omelete, tem que quebrar os ovos.”

Entre 2011 e 2013 mais do que a metade dos recursos do PAC Favelas destinados
para a área das favelas de Manguinhos foi gasto para financiar a elevação da linha
de trem que atravessa a área de Manguinhos vindo da Central indo em direção à
Baixada  Fluminense  pelo  ramal  Saracuruna.  Esta  elevação  da  linha  férrea  em
combinação  da  projeção  de um grande  parque  resultou  na  remoção forçada  de
centenas de famílias. Uma prática comum no processo de remoção foi de deixar os
escombros  de  casas  já  derrubadas  no  local:  ratos  e  possíveis  doenças  assim
deveriam ajudar a pressionar as pessoas que estão resistindo à remoção de desistir
e  aceitar  a  sair.  Remoção  forçada  através  da  transformação  de  áreas  de
autoconstrução popular  precária  em áreas de destruição planejada que lembram
imagens de cidades após ataques aéreas.

Em 2012 participei  de  uma pesquisa  sobre  a  mobilização social  nas  favelas  de
Manguinhos diante da execução extremamente “de cima para baixo” das obras do
PAC Manguinhos (BARTHOLL 2013). Depois da pesquisa passava com frequência,
de bicicleta pela Rua Leopoldo Bulhões, a rua paralela à linha de trem. Assim venho
acompanhando a dinâmica desta área. Com a frase citado no título acima, Eduardo
Paes,  em  entrevista  de  rádio
comenta em meados de 2012
os planos (hoje já realizados)
de  derrubar  o  viaduto  da
Avenida  Perimetral  no  Centro
do  Rio.  As  práticas  de
remoção  protagonizados  pela
Prefeitura remetem à pergunta
quantos  “ovos  precisam  ser
quebrados”,  e  também “quem
ou  o  que  são  os  ovos”  na
reestruturação  em  curso  na
cidade do Rio  de Janeiro.           Projeto do Parque Metropolitano202

O elevado da linha de trem, 
que depois  de  passar  por  Manguinhos  segue  em via  normal  não-elevada  até  a
Baixada Fluminense, foi realizado baseado em um projeto urbanístico que previa um
grande  “Parque  Metropolitano”  entre  duas  vias  ampliadas  da  Avenida  Leopoldo
Bulhões.

Até o fim do ano de 2015, além de afinal remover a maior parte dos escombros das
casas  demolidas,  foi  realizado  o  pavimento  da  área  em baixo  do  viaduto  e  a
instalação de pequenas barracas. O então governador Sérgio Cabral em sua fala de
inauguração da estação celebrou o fato do Estado já ter investido, junto ao governo
federal, R$ 1 bilhão em obras do PAC e não poupou cinismo ao comparar a área
embaixo do viaduto a uma das ruas principais do centro de Barcelona:

202 Ministério  das  Cidades,  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento.  Manual  de  Instruções  –
Projetos Prioritários de Investimentos (PPI) Intervenções em Favelas. Brasília: Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental, 2007a, p. 21
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Esta obra magnífica foi concluída por meio da união de esforços. Foram colocados 

50% de recursos federais e 50% de recursos do governo do estado. Cuidem desta 
estação, preservem-na. Temos aqui a  Rambla de Manguinhos. Quando vi esse  

projeto em Barcelona quis trazê-lo para cá. Haverá quiosques, atividade comercial. 
Estamos trazendo novas oportunidades de convivência203.

O que  Cabral  chama  de  “Rambla  de  Manguinhos”  até  hoje  continua  uma  área
pouquíssimo usada e a maioria das vezes que passo pela estação a maior parte dos
quiosques está fechada e os que estão abertos se veem diante da falta de possíveis
clientes. É uma área de circulação sem que a maior parte das pessoas permaneça.
As obras da ampliação da Via da Rua Leopoldo Bulhões estão paradas e não há
sinais, a não ser um tipo de ciclovia, do “Parque Metropolitano” previsto no projeto
inicial.  Ao menos, esqueitistas e ciclistas sabem fazer uso da pista inacabada de
asfalto e portanto sem trânsito a seu favor. Enquanto a moderna estação de trem
contínua em bom funcionamento, toda a área ao redor continua em uma situação
“entre obras (paradas) e escombros”.  Compartilho duas fotos que demonstram o
contraste entre a estação de trem e o seu redor em 2013. O fotógrafo Luís Baltar
tem  uma  série  de  ensaios  fotográficos  que  documentam  as  remoções  em
Manguinhos e que demonstram a violência bruta e sistemática com que favelas e
seus  moradores  vêm  sendo  removidas204.  O  cenário  destas  remoções
inevitavelmente lembra uma linha da música “Classe Média” de Max Gonzaga:

“Eu quero é que se exploda a periferia toda!”

Aos escombros.
Casas demolidas 
na beira do 
elevado (em meados
de 2013).

203 Agência  Brasil  24/06/2012:  <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-06-24/governo-do-rio-
inaugura-estacao-ferroviaria-construida-com-recursos-do-pac> (Acessado em 15/12/2012)
204 <http://luizbaltar.com.br/ensaios> (Acessado em 20/11/2015)
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A “Rambla de Manguinhos” com quiosque fechado e casas 
demolidas nos fundos (em meados de 2013).

Vista de dentro da estação de metrô para casas derrubadas 
na beira do elevado (em meados de 2013)
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nova abordagem da relação Estado-favela e como tal ganharam muito apoio desde

dos setores mais conservadores até setores progressistas, desde cientistas sociais

até empresários.

Jaílson de Sousa e Silva, em artigo publicado em 2009 (pp. 426 e 428, grifo meu),

com menos de um ano de experiências com as UPPs, chega a afirmar:

A UPP é a expressão da ordem do poder estatal, do poder policial, o sentimento de
que a paz se faz presente, tendo em vista a eliminação da lógica do confronto que a
própria polícia alimentava e a disputa territorial por grupo inimigos.
(...)
Logo, a UPP é fundamental por ser a principal política, em toda a história da cidade [!],
de garantia do direito  fundamental  à vida,  à liberdade e  do direito  de ir  e  vir  dos
moradores. O que vem depois dela, todavia, tem que ser amplamente debatido.

Resta a dúvida o que significa aqui “depois dela”, já que as UPPs vieram, enquanto

proposta, para ocupar o máximo possível de favelas o que levaria muitos anos já

que o “policiamento de proximidade” baseia-se em uma presença maciça de policiais

nas áreas das UPPs, e esses policiais precisam ser formados (e também pagos).

Midiaticamente esta ideia era sustentada a partir do momento em que as primeiras

UPP estiveram instaladas ao tratar todas as favelas sem UPPs como favelas “ainda

sem UPP”. Três anos depois, Silva (2012) pública o mesmo artigo citado acima sem

modificações reafirmando assim, independente de muitas evidências empíricas dos

problemas com as UPPs, sua posição que as UPPs continuam representando a

“principal política, em toda a história da cidade, de garantia do direito fundamental à

vida”. Eike Batista, “ex-milionário”, não somente chega também, como Silva, a uma

conclusão positiva referente às políticas das UPPs, como decide ajudar em financiá-

las. Em uma entrevista Eike Batista explica sua decisão:

Pergunta ao Eike Batista: “Você está investindo nas UPPs?”
Eike Batista: “UPPs, sim!”
Moderador: “Não é papel do governo estadual?”
Eike Batista: “Há três anos se me perguntar eu não acreditava que a gente tinha uma
solução assim fácil, rápida para as favelas. Eu e uma equipe dos outros investidores,
CBF, Coca-Cola,  nessa situação vai  liberar  esse dinheiro muito mais rápido então
como  esse  conceito  tá  quase  três  anos  sendo  um  sucesso  extraordinário,  ainda
complementa  com o  título  de  propriedade  que  a  prefeitura  dá,  o  governo  dá,  as
propriedades  'tão  dobrando,  triplicando  de  valor  e  o  resto  em  volta  do  Rio,  tá
beneficiando a todos205.”

205 A entrevista é reproduzida na pré-versão do documentário “Domínio Público”. Disponível no portal
youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=esrPoN35J1c> (Acessado em 26/11/2015).
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Ao levar em consideração a própria proposta de pacificação, e imaginando que ela

seja colocada em prática tal como proposta (ou poderíamos dizer: considerando que

a Polícia Militar fosse um polícia que seria capaz de realizar um “policiamento de

proximidade”, o que não é o caso), Pacheco de Oliveira analisa: 

O uso da categoria “pacificação” na contemporaneidade para referir-se à intervenção
dos poderes públicos nas favelas (...) recupera a retórica da missão civilizatória da
elite dirigente e dos agentes do Estado. (...) Este é o ponto de continuidade entre a
ação colonial e o Brasil contemporâneo, e a razão é evidente – porque a alteridade no
contexto  urbano atual  é  dramatizada ao extremo e ela  não comporta uma origem
comum nem mesmo alguma forma de partilha. O “outro” contemporâneo é imaginado
dessa  forma  como  tão  diferente  e  externo  aos  “nossos”  usos  e  costumes,  tão
imprevisível e perigoso quanto era pensado pelos missionários e pelas autoridades
coloniais o “índio bravo”  (Pacheco de Oliveira (2014) apud. HAESBAERT 2015, p.
235).

Diferente do que olhares dos centros sugerem, entre ou um ou outro poder ou sub-

poder que exerce o controle territorial violento nas favelas não há necessariamente

tanta diferença. Muito mais é o caso que cada reconfiguração das relações de poder

locais,  implica  em  tensões  e  incertezas  que  demandam  adaptações  à  situação

imposta. Referente ao tráfico de drogas um morador do Timbau opina:

“A gente vive aqui, tem que conviver e aprender a conviver com isso (...) Você viver
pra viver tranquilo, você se envolver com eles de jeito maneiro, de ficar na sua, viver a
sua vida tranquilo, acho que não tem problema nenhum. O negócio deles é pra lá, e
você pra cá. O importante é você saber viver, né. Por que aqui a gente está vinte
quatro  horas  por  dia  é  a  mercê  deles.  Se  eles  quiserem  te  expulsar  agora  da
comunidade, tu vai ter que sair.” 

Diante de uma experiência de uma ano de ocupação militar nas favelas da Maré, o

mesmo morador avalia:

“Da mesma maneira que a gente fica a mercê aqui dos bandidos, o povo tá a mercê
deles  [do  exército,  ocupando  as  favelas  da  Maré]  também.  Porque,  eles  são
autoridade, tudo que eles falar eles tão certo, entendeu?”

Segundo Rogério Haesbaert (2015, p. 242):

É evidente, portanto, que a “dominação” do território favelado por grupos externos,
sejam eles traficantes ou militares (o “Estado”), por mais que se fale em laços locais
com  a  população  favelada  (traficantes  com ligações  familiares  locais,  “polícia
comunitária”),  não  participam  efetivamente  do  espaço  vivido  e  simbolicamente
apropriado no cotidiano dos moradores. Como já comentado, tanto traficantes perdem
interesse em manter laços mais diretos com a população local (o que lhes facilita a
entrada e saída desses espaços) quanto as chamadas polícias comunitárias, em geral
treinadas apenas para ações bélicas, estão longe de alcançar a almejada integração
efetiva com os moradores.
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Em uma visita ao Alemão, em 2015, quando fizemos a redação final do texto para o

livro “Favelas em luta”, integrantes do Coletivo Ocupa Alemão afirmaram que nas

semanas  anteriores  havia  dias  certos  de  operações  policiais,  todas  as  terças  e

quartas estaria certo de haver uma operação policial sempre envolvendo confrontos

armados nas favelas do Alemão. Os relatos neste sentido são inúmeros e muitos

têm  sido  os  casos  de  violência  extrema,  levando  à morte  de  moradores  (e  de

policiais) em favelas com UPP, sobretudo nas favelas maiores e da Zona Norte do

Rio de Janeiro. A reconfiguração territorial consequência das UPPs é complexa e

precisaria de um esforço multiescalar de pesquisa difícil de se realizar. O que mortes

nas periferias  em cidade como Magé ou Cabo Frio  têm a  ver  com a expulsão-

expansão do tráfico de varejo  relacionado às UPPs? Como está a situação nas

favelas da Baixada, na Zona Oeste? As questões e muito mais os questionamentos

referente a política das UPPs são muitos.

Em 2010, Francisco Marcelo da Silva avalia:

Está claro que as UPP não  resolvem. Eles ocupam, mas os traficantes e as armas
saem dali e vão para outra favela. Não estão resolvendo nada, mas transferindo o
problema, só isso. Eles estão preocupados em controlar uma parte da cidade, e a
outra vai deixar ao 'deus dará'206.

Para compreender o que está acontecendo em áreas de UPP, e o que esperar da

atuação  da  Polícia  Militar  em  geral,  é  preciso  entender  (novamente  o  jogo  de

escalas) que existe uma forte tensão entre a polícia que precisaria para colocar em

prática uma proposta de “policiamento de proximidade” das UPPs e a Polícia Militar

tal como ela é para fazê-lo. 

A violência policial  no Rio de Janeiro alcança níveis tão gritantes que em alguns

momentos nem a mídia dominante tenta desviar do assunto. Um recente artigo, do

dia 07 de setembro de 2015, no portal de notícia G1 titulado “Força policial brasileira

é  a  que  mais  mata  no  mundo,  diz  relatório”  resume  a  violência  policial  com

referência à levantamentos de dados publicados pela Anistia Internacional:

A força policial brasileira é a que mais mata no mundo (...) O Brasil aparece como o
país que tem o maior número geral de homicídios no mundo inteiro. Só em 2012,

206 Francisco  Marcelo  da Silva em entrevista  dada a Otávio  Raposo para  e  revista  portuguesa
Ruptura,  ano  XVI,  n°  106,  Fevereiro  de  2010.  Em:  <https://www.archivoleontr
otsky.org/
download.php?mfn=13978> (Acessado em 28/10/2015)
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foram 56 mil homicídios. Em 2014, 15,6% dos homicídios tinham um policial no gatilho.
Segundo  o  relatório  da  Anistia  Internacional,  eles  atiram  em  pessoas  que  já  se
renderam, que já estão feridas e sem uma advertência que permitisse que o suspeito
se entregue.

O levantamento se concentrou na Zona Norte do Rio de Janeiro, que inclui a Favela
de Acari. Entre as vítimas da violência policial no Rio, entre 2010 e 2013, 99,5% eram
homens. Quase 80% das vítimas eram negras e três em cada quatro, 75%, tinham
idades entre 15 e 29 anos.

A maioria  dos policiais  nunca  foi  punida.  A Anistia  Internacional  acompanhou 220
investigações sobre mortes causadas por policiais desde 2011. Em quatro anos, em
apenas um caso, o policial chegou a ser formalmente acusado pela Justiça. Em 2015,
desses 220 casos, 183 investigações ainda não tinham sido concluídas207.

Entre  os  poucos  comentários  deixados  por  leitores,  dois  deixam bem claro  que

consideram essa notícia  “positiva”,  afinal  “lugar  de lixo  é no valão”  e tem muito

bandido vivo ainda. Já outro leitor alerta que a polícia que mais mata também é

aquela que mais morre. A  Anistia Internacional (2015, p. 83) em seu relatório “Vocês

mataram meu filho” analisa:

Na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  a  Polícia  Militar  tem  usado  a  força  de  forma
desnecessária,  excessiva  e  arbitrária,  desrespeitando  normas  e  protocolos
internacionais  sobre  o  uso  da  força  e  armas  de  fogo.  Isso  resulta  em  diversas
violações dos direitos humanos e em um número elevado de vítimas fatais, que são
em sua maioria homens jovens e negros (...)

Com frequência, a afirmação da Polícia de que as vítimas tinham envolvimento com a
criminalidade  converteu-se em justificativa  recorrente  para  o  uso da  força letal.  O
discurso oficial culpabiliza a própria vítima, estigmatizada por um contexto de racismo,
“guerra  às  drogas”  e  criminalização  da  pobreza.  Parte  expressiva  da  sociedade
brasileira legitima essas mortes e, em muitos casos, as defende. Expressões como
“bandido  bom é  bandido  morto”  são  corriqueiras  no  Brasil.  Segundo  pesquisa  da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 43% dos brasileiros/as
concordam com essa afirmação,  sendo que 32% concordam totalmente  com essa
frase. A lógica da execução não está somente entranhada nas instituições policiais. O
policial acha que está fazendo um bem para a sociedade e a sociedade apoia isso.

O grupo de hip hop Racionais MC's no final da década de 1990 fornece a trilha

sonora para essa situação e chama atenção para o racismo inerente à violência

policial:

60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais
Já sofreram violência policial 
A cada quatro pessoas mortas pela policia, três são negras 
Nas universidades brasileiras 

207 Disponível no portal G1: <http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2015/09/forca-policial-brasileira-
e-que-mais-mata-no-mundo-diz-relatorio.html> (Acessado em 10/11/2015)
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Apenas 2 por cento dos alunos são negros 
A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente 
Em São Paulo 
Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente

(Mc's Racionais: Capítulo 4, Versículo 3, 1998)

Rodrigo  Pimentel,  ex-policial  e  comentador  sobre  questões  de  segurança  em

telejornais da Rede Globo, afirmou em 2013, ao comentar filmagens que circularam

mostrando  um policial  fazendo  uso de seu fuzil  para  reprimir  manifestantes  dos

protestos das Jornadas de Junho no centro do Rio de Janeiro, “analisa”:

“O Fuzil AR-15 deve ser utilizado em guerra, em operações policiais em comunidades
e favelas. Não é uma arma para se utilizar em área urbana.”208

A polícia por sua vez, que segundo Pimentel bem deve usar suas armas pesadas

nas  favelas,  também  é  um  dos  agentes  responsáveis  para  que  estas  armas

cheguem na mão do tráfico de drogas. Em entrevista a um pesquisador e consultor

de Segurança Pública do Congresso, este explica por que, ao seu ver, a Polícia

Militar não estaria tirando o tráfico de drogas das favelas do Alemão:

“Por que a polícia não vai, entra, fica? Porque uma boa parte dos policiais é cumplíce
do narcotráfico e porque não consegue conquistar apoio dos favelados, pela política
de extermínio e desrespeito aos direitos dos moradores, que prevalece. Nós tivemos
no Rio de Janeiro um chefe de polícia chamado Hélio Luz que dizia: “80% da polícia
do Rio de Janeiro é cúmplice do crime, trabalha para o crime organizado.” Isto é, se
isso for verdade, é como uma guerra em que 80% dos seus soldados trabalham para o
inimigo (ALVES & EVANSON 2012, p. 246, grifo meu).”

Sobre  a  polícia  e  as  autoridades  que  justificam  a  militarização  da  questão  de

segurança no fato do tráfico ter um poder bélico muito grande, o mesmo entrevistado

relata: 

“E verdade [têm armas de guerra], e as armas são compradas da própria polícia.”

Diante deste quadro não parece exagero considerar que a Polícia Militar apresenta

uma das organizações mais “perigosas” para a vida e sobrevivência de moradores

de favela209. Porém, com isso não deve-se incorrer em um erro (que talvez queiram

208 Um texto que discute a situação que envoleu também este comentário encontra-se no site da
Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ): <https://anarquismorj.wordpress.com/2013/07/02/da-
periferia-aos-centros-e-de-volta-a-periferia-chacina-na-mare/> (Acessado 26/11/2015)
209 No dia em que fechei esta parte do texto para a impressão recebo a notícia, via a página “Maré
Vive” que a Polícia Militar acabou de matar, na noite de sábado para domingo, cinco jovens na Zona
Norte do Rio de Janeiro,  fuzilando-os dentro do seu carro:  “De acordo com parentes, as vítimas
tinham voltado de um passeio no Parque Madureira e resolveram sair  novamente para fazer um
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que incorramos): reduzir o problema à polícia. Se uma das principais relações de

dominação inter-classe é a relação Estado-favela, polícia e exército são os agentes

mais expressivos através dos quais esta relação se materializa. Em entrevista, o

integrante do grupo TransFormiga avalia:

“[A polícia em geral está]... cumprindo bem o papel para que ela se propõe, para que
ela foi criada. Para reprimir, para calar, de ser opressora, de não permitir nenhum tipo
de insubordinação (…) uma parada bem engessada, bem dura, bem truculenta, né,
usando todos os métodos possíveis (…) nada que,  para quem conhece a história
dessa instituição que surpreenda, que assuste, ela é o que é, vai ser isso para sempre
(…) só destruindo ela e construindo outra coisa, outro sistema de segurança, do zero,
né (…) não sei qual o nome se daria, né. A Polícia Militar é morta210.“

Outro agente, representando o outro lado nas relações de resistência e dominação,

o  ex-policial  Rodrigo  Nogueira  Batista  desenha  uma  imagem muito  assustadora

relatando suas experiências dentro da Polícia Militar que os transformaram em um

“monstro”.  Muitas  das  práticas  violentas  e  de  corrupção,  segundo  ele,  não  são

exceções e sim regra. Dentro da estrutura autoritária militar não há espaço para

questionamento, ou o soldado segue “as regras” ou ele vai sofrer represálias por

outros policiais e pelo comandante:

“O monstro é uma metáfora desse processo de desumanização pelo qual o camarada
passa na lida diária do trabalho. Por mais que o cara ele tenha tendências homicidas,
seja violento, tenha caráter duvidoso antes de entrar  na Polícia Militar, quando ele
entra isso tudo é potencializado. É a hora disso extravasar. Essa lida contínua com
situações de confronto, morte e violência tem que ser encarada de maneira séria pelos
gestores da Polícia Militar. A gente tem que parar e pensar: a quem interessa deixar
que esse bando de alienados fique na rua matando e levando tiros. A quem interessa
isso?
(...)
É o coronelismo moderno. No militarismo, não tem como uma coisa seja ela boa ou
errada continuar sem a anuência de quem tá no comando. Se eu e você estamos na
patrulha e a gente começa a agir de uma maneira que está desagradando o comando,
ele vai tirar a gente da patrulha. Se eu e você estamos na patrulha, trocando tiros,
matando gente e a gente continua na patrulha, é porque o comando quer que a gente
continue.”211

lanche, quando foram surpreendidas pelas dezenas de tiros disparados por policiais militares do 41º
BPM  (Irajá)  na  Estrada  João  Paulo.”  <http://extra.globo.com/casos-de-policia/cinco-jovens-sao-
fuzilados-dentro-de-carro-na-zona-norte-do-rio-18174696.html?utm_source=Facebook&utm_medium=
Social&utm_campaign=Extra campaign=Extra> (Acessado em 27/11/2015). Os jovens tinham entre
16 e 20 anos de idade. Mais cinco mortos para as estatísticas. Menos cinco jovens vivos nas favelas
do Rio de Janeiro.
210 Integrante do grupo TransFormiga em entrevista em junho de 2005.
211 “'A perversão começa na formação', diz ex-PM condenado” Entrevista realizada por Ciro Barros
em 20/7/2015 com  Rodrigo Nogueira  Batista,  autor  do livro “Como nascem os monstros.  Rio  de
Janeiro: Topbooks 2013” O livro encontra-se “esgotado”, por isso somente tive acesso às informações
da entrevistas. 
<http://apublica.org/2015/07/a-perversao-comeca-na-formacao-diz-ex-pm-condenado/> (Acessado em
25/11/2015)
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Para compreender a relação polícia-favela devemos considerar a relação de quem

comanda  a  própria  polícia  com  as  favelas.  Em  “Vivendo  no  fogo  cruzado”  os

pesquisadores  Maria  Helen  Moreira  Alves  e  Philip  Evanson  (2012)  realizam

entrevistas questionando autoridades acerca do uso de um maquinário bélico mortal

e  violento  como  o  caveirão  e  práticas  de  tortura  pela  Polícia  Militar  do  Rio  de

Janeiro. José Mariano Beltrame, Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio

de Janeiro, faz um “jogo de escalas” para falar da situação da segurança pública no

Rio de Janeiro: 

“O Rio de Janeiro é sem dúvida nenhuma, uma caixa de ressonância do resto do
mundo. Eu acho que existe certo exagero em dizer  que é uma das cidades mais
violentas do planeta, por que nós temos bairros onde a incidência de crimes violentos
é muito  baixa,  como a Lagoa Rodrigo de Freitas,  algumas áreas de Ipanema, do
Leblon, algumas áreas da Barra da Tijuca (…) (ALVES & EVANSON 2012, p. 217)”
 
“[No Rio de Janeiro] os traficantes estão no centro da cidade, o que normalmente não
ocorre em outros lugares do mundo, onde isso se dá nas periferias das cidades. No
Rio de Janeiro não, estão bem no centro da cidade, a presença da violência é muito
nítida,  muito  próxima.  Para  você  ter  uma  ideia,  o  bairro  da  Barra  da  Tijuca  tem
dezenove favelas em meia dúzia de morros. O cidadão de bem está ali sentado, e está
vendo uma facção em conflito com a outra (ibid., p. 220). 

O problema da segurança pública não é a violência em si,  é que esta violência

atinge os bairros ricos onde residem os “cidadãos do bem”. Como nesta análise, nas

favelas  não  mora  nenhum “cidadão  do  bem”,  conclui-se  que  os  moradores  das

mesmas podem conviver com tiroteios, mas se o morador da Barra vê um tiroteio

como este (não se encontrando no meio como os moradores) isso é um problema

sério  pelo  ponto  de  vista  do  Secretário  de  Segurança  Pública.  O  projeto  de

segurança pública do Rio de Janeiro é um projeto que tenta manter a opressão e

exploração  das  classes  periféricas  a  níveis  favoráveis  às  classes  dominantes

implicando em formas de controle diferenciadas e altamente violentas em bairros

periféricos e favelas.

Explica-se com sua análise do problema centro-periferia, porque Beltrame em uma

vídeo-declaração,  depois  da morte violenta sofrida por  um ciclista na ciclovia  da

Lagoa Rodrigo de Freitas, foi enfático ao dizer: 

“(...) Um lugar como a Lagoa de Rodrigo de Freitas não pode de maneira nenhuma ser
alvo desse tipo de atitude (…) ações dessa natureza, nesse local, é inadmissível que
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isso aconteça (grifo meu)212“

O depoimento do secretário não permite outra conclusão a não ser que o problema

não foi em primeiro lugar uma morte violenta em si, mas o que mais o incomodou foi

que esta morte ocorreu em um local onde não deveria ocorrer atingindo um cidadão

que não deveria atingir. Diferente disso, a morte de fuzil de um jovem pela polícia em

uma favela é aceita pelos agentes do Estado como efeito inevitável da dita “guerra

contra as drogas”.

Luiz Inácio Lula da Silva, também ao ser entrevistado por Alves & Evanson, em

2008,  na  fase  final  de  seu  segundo  mandato  como Presidente  da  República,  é

questionado pelos pesquisadores porque o Estado utilizaria armamento tão pesado

como o caveirão para realizar operações extremamente violentas em favelas do Rio

de Janeiro. O presidente responde:

“Mas  você  vê  na  hora  que  apresentam  as  armas  dos  bandidos,  elas  são  mais
modernas que as armas da polícia. E eles [a polícia com o caveirão] entram em um
território que eles não conhecem. Foi assim que os Estados Unidos foram derrotados
no Vietnã, entraram em um território que não conheciam. Estavam aqueles vietnamitas
de um metro e sessenta, magrinhos, em um buraco que mal cabia um tatu. E eles
derrotaram os americanos. É importante trabalhar o psicológico também...  (ALVES &
EVANSON 2012, p. 277).” 

Lula continua reconhecendo a violência das forças de Estado e vê as causas no fato

de que o crime organizado no Rio de Janeiro ter-se-ia tornado uma indústria:

“Uma indústria que emprega muitos dos pobres, e os poderosos que comandam a
indústria estão fora da favela. E aí acontece uma verdadeira barbárie. A polícia mata
crianças, o Exército mata aqueles jovens no Morro da Providência, mata muita gente.
A questão da polícia  comunitária,  a  questão  de envolver  mães,  de ter  programas
comunitários sociais. Tudo isso é coisa de longo prazo. Não tem solução a curto prazo
(ibid.).” 

Destacam-se  nesta  fala  duas questões,  uma que o  Presidente  da República  do

Brasil compara a relação Estado-favela à relação Estados Unidos-Vietnã durante a

Guerra  no  Vietnã.  Os  favelados  nas  favelas  escondem-se  em territórios  que  os

policiais  não  conhecem  igual  “àqueles  vietnamitas  de  um  metro  e  sessenta,

magrinhos, em um buraco que mal cabia um tatu.” Outra questão que se destaca é

que reconhecendo ou não e analisando acertadamente ou não as relações e causas

212 Vídeo publicado pelo portal de notícias G1 em 20 de maio de 2015 <http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2015/05/crime-na-lagoa-e-inadmissivel-diz-beltrame-que-anunciou-mudancas.html>
(Acessado em 15/10/2015)
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da violência urbana, para Lula a curto prazo NÃO há solução. Em outras palavras:

as mortes nas periferias urbanas vão continuar. Não pode-se tratar  a morte dos

moradores de favela com urgência, somente a longo prazo. Para o Estado as mortes

nas favelas são dados de estatísticas, para os moradores das favelas são filhos,

irmãos, pais213. Lula delega o problema da violência à industria do crime, outros à

delegam a maus sujeitos dentro da polícia, ainda outros ao próprio dinheiro que

corrompe. Deize Carvalho (sem ano, p. 95),  mãe de uma vítima da violência do

Estado discorda. Em sua autobiografia que descreve a perda de seu filho e sua luta

posterior à sua morte, ela conclui: 

A morte, perante a perda de um filho e diante da injustiça, não é nada para uma mãe
que se torna um gigante, para buscar o reconhecimento, que mesmo os jovens que
cometem infrações, devemos lembrar: nada e ninguém tem o direito de tirar a vida de
nossos filhos. O maior violador e o pior criminoso continua sendo o Estado.

Relações  de  dominação-subordinação/resistência  apesar  de  sua natureza

multidimensional, multiescalar e multiterritorial derivam de relações centro-periferia

onde há quem manda e  há quem obedece,  em todas as  dimensões,  escalas  e

territórios, ao mesmo tempo que uns mandam mais que outros e na luta contra a

injustiça e pela libertação da dominação uma questão crucial  é reconhecer onde

estão  os  centros  do  poder  que  mandam  e  quais  os  muitos  sub-centros  que

reproduzem estas relações mandando para baixo e obedecendo para cima.  Tem

diversos  relatos  onde  o  Estado  pressionou  os  "sub-poderes"  locais  para  que

reprimissem os moradores e suas práticas resistentes (como o caso relatado acima

de  moradores  da  Rocinha  inibidos  pelo  tráfico  de  ocupar  um  prédio  próximo  à

favela).  Referente  a  PAC  e  UPP  nas  favelas  do  Alemão,  em  entrevista,  o

pesquisador e consultor de Segurança Pública do Congresso citado acima, afirma

que a militarização não teria tirado o tráfico das favelas do Alemão. Para as obras do

PAC isso implicou em que: 

“...[as autoridades] acabaram negociando com o tráfico para que se pudesse construir
e realizar o PAC. O tráfico é que está fazendo a segurança do PAC. Essa que é a
verdade (ALVES & EVANSON 2012, p. 246).”

Para moradores de favela, e os seus movimentos sociais que nela atuam, todos

213 Relatos de mães que perderam seus filhos devido à violência do Estado encontram-se, entre
outros, em MÃES DE MAIO 2012 e CARVALHO s.a.. O coletivo Ocupa Alemao divulgou pela sua
página no facebook uma foto de um corpo sendo carregado por policiais dentro de um lençol, e
escreveu em baixo da foto: “consciência negra é saber quem mais morre e onde morre. tiro desde as
9h, e o lençol entra limpo e só sai assim. Mais um no complexo. Menos um no complexo.”
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estes  agentes  que  controlam  o  território implicam  em  formas  de  repressão  e

restrição no que é possível e o que não no território favelado. Cada favela tem seu

contexto específico de relações dos moradores com estes poder e sub-poderes. Tem

favelas com milícia que segundo relatos de moradores não têm nenhuma dinâmica

de movimento social, já que as milícias controlam muito e não permitem que práticas

de  resistências  explícitas  (espaços  comunitário  politicamente  questionadoras,

grupos que fazem reivindicações com conotação política, etc.) se instalem em seus

territórios. Em outras favelas onde o tráfico tem atuação forte, movimentos sociais

relatam que jovens que já participaram em seus trabalhos acabaram entrando para o

tráfico de drogas e morreram em confrontos com a polícia ou outras facções. Diante

do  conjunto  dos grupos  que  controlam violentamente  os  territórios  favelados   -

exército-polícia-milícia-tráfico - dependendo da atuação de cada grupo há diferenças

das relações de resistência possíveis no território. A questão principal não é, para

moradores de favela e seus movimentos sociais de base, a favor de que forma de

dominação eles são, já que por razões óbvias não apoiam nenhuma forma, mas a

questão  é  como se  relacionar  com a  situação  local.  Eduardo  Tomazine  Teixeira

pergunta em 2010 (s.p.):

Quais impactos [UPPs] trazem às favelas ocupadas? Que papel elas desempenham
na produção do espaço urbano carioca e, finalmente, quais implicações trazem para a
práxis dos ativismos urbanos?

Nesta  perspectiva  quaisquer  reconfigurações  do  domínio  violento  territorial  das

favelas e dos poderes envolvidos, implicam em uma reorientação dos moradores

das  favelas  e  também  dos  movimentos  sociais  de  base  que  nelas  atuam.  Um

exemplo de como uma relação íntima com o território favelado é questionado pela

presença da UPP e qual postura possível diante desta reconfiguração do controle

territorial  local  expressa-se  em  uma  experiência  narrada  por  um  integrante  do

coletivo Us Neguin Q Não C Kala:

“Lá eu falei pro PM. Uma vez, a gente estava fazendo um evento, eu falei:

'Olha só, seu policial, com licença aí, a gente está fazendo um evento aqui, que vai
vim uma rapaziada de fora, valeu, são meus amigos. A gente tá fazendo um evento aí
no Bar do Olho Vivo, a rapaziada que vai vim aí vai para lá.'

'Ah tá, mas tem autorização?'

Eu falei: 'A gente não tem autorização não.' Eu falei: 'Não. Não, mas tem que pegar
autorização?' Eu falei: 'Autorização para fazer na nossa casa? Fazer evento. Na nossa
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casa? Que autorização é essa? A gente já faz evento aqui, porra, desde '97. Nunca
precisou de autorização, agora vai precisar? 

Aí ele: 
'Não, mas o correto agora, é ordem do comandante de pegar autorização.' 
Eu falei: 'Então vai ficar pra próxima, por que a gente vai fazer o evento assim me'mo.'

Porra, sei la o que, começamo trocar essa ideia rápida assim, aí eu fui, falei para ele:
'Cara, a polícia, a polícia, cê sabe que ela é inimiga da favela por causa do Estado,
né?' 

E ele: 'Porra, é né.' 

E eu:  'É, o Estado é o culpado disso, cara. De botar vocês dentro da favela para
oprimir  a  gente.  Por  que  o  estado,  ele  poderia  entrar  com  outra  forma,  com  a
educação, com a saúde, emprego, entendeu? … '”214

O Estado e a polícia não são a milícia e nem o tráfico, o tráfico e a milícia não são o

Estado,  porém tampouco  são  antagônicos,  muito  mais  integram um sistema  de

controle  (estatal)  e  sub-controle  (extra-/subestatal),  de  poder  e  sub-poder  que

implica em um sistema complexo de domínio violento sobre os territórios favelados.

Tendo  como  orientação  o  número  de  80%  de  policiais  “cúmplices  do  crime”

(desmentindo  a  narrativa  dos  poucos  “maus  sujeitos”  que  precisariam  ser

identificados  para  expulsá-los  da  corporação,  esse  número  remete  a  um

envolvimento da Polícia Militar em tais atividades em termos estruturais), mesmo

supondo que esse número teria baixado, é inevitável abordar a Polícia Militar como

uma das mais bem organizadas e mais hierárquicas organizações envolvida com

atividades criminosas no Rio de Janeiro.  Nem milícia, nem tráfico se sustentariam

em  qualquer  favela  se  não  houvesse  nas  instituições  estatais,  nas  empresas

privadas e nos circuitos formais-informais, lícitos-ilícitos nos quais estão articulados,

muitos interesses favoráveis à sua existência. Tráfico e mais ainda a milicia são tão

intrinsecamente articulados com Estado e polícia que precisam ser compreendidos e

abordados em seu conjunto enquanto as forças que violentamente controlam os

territórios  favelados  no  Rio  de  Janeiro:  “exército/polícia/milícia/tráfico”.  Diante  do

controle territorial violento imposto por este conjunto de agentes, apresenta-se como

necessidade básica e contínua aos moradores de favela encontrar uma combinação

de elementos de subordinação/resistência que permitem sua sobre- e convivência

nos territórios favelados.

214 Em oficina realizada para autorreflexão do trabalho de base do grupo (vide cap. 4.2).
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3.4 ONDE HÁ DOMINAÇÃO HÁ RESISTÊNCIA: A PERIFERIA NA LUTA DE

CLASSES

Os países  subdesenvolvidos,  parceiros  cada  vez  mais  fragilizados  nesse  jogo  tão
desigual [cooperação norte-sul], mais cedo ou mais tarde compreenderão que nessa
situação a cooperação lhes aumenta a dependência.

Milton Santos (2009,  pp.  149-151)  refere-se aqui  à  escala de referência  Estado-

nação, uma das escalas comuns para o autor em suas reflexões acerca do território.

Mesmo que trato  nesta  parte  do  território  em outras  escalas  de  referência,  é  a

clareza e o sentido das palavras com as quais Milton Santos destaca “a centralidade

da periferia” (2009, p. 149, título do capítulo) em sua análise e perspectiva política, à

qual me refiro aqui relacionando-a com a proposta de colocar o foco na periferia e

discutir seu papel na luta de classes.

Independente do escopo escalar, a questão central que está presente no argumento

de  Santos  é  que  numa  relação  de  dominação  centro-periferia,  a  periferia  é

prejudicada quando aposta em relações de cooperação com o centro; os termos da

relação são determinados pelo centro que apoia sua disposição de cooperação na

continuidade da relação submissa da periferia. 

Rudolf de Jong (2008, pp. 67-68), novamente referindo-se à escala Estado-nação,

discute a importância da periferia na história da luta revolucionária:

(...) nunca ocorreram revoluções socialistas nos centros do capitalismo industrial. Em
vez disso, em cada país capitalista que passou do estágio periférico para o de centro,
os trabalhadores industriais integraram-se nas sociedades capitalistas e seus partidos
e sindicatos que haviam sido revolucionários passaram a ser reformistas.

Os principais levantes e revoluções do século XX ocorreram na Rússia (1905 e 1917),
México, China, Espanha, Vietnã, Argélia, Cuba e outras áreas periféricas em relação
ao centro.  Dentro deste países foram os grupos sociais  periféricos ao capitalismo,
especialmente  os  camponeses  e  outros  grupos  mencionados  na  letra  B  da
classificação  [vide  abaixo],  que  desempenharam  um  papel  revolucionário.  Sua
resistência  foi  resultado  do  fato  de  terem  sofrido  forte  pressão  e  de  terem  sua
existência ameaçada pelas forças centrais da modernização capitalista.

Em uma perspectiva de escalas inter-regiões (campo-cidade/periferia-polos) e intra-

urbana,  Milton  Santos  (2009,  p.  75,  vide  cap.  3.1.3)  discute  as  implicações que

leva(ra)m à “periferia esta[r] no polo”. Para refletir relações centro-periferia, Santos
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(ibid., p. 76) dialoga com John Friedmann215:

(…) na escala nacional a estrutura centro-periferia aparece, desde as primeiras etapas
do processo de industrialização, como uma verdadeira relação 'colonial':  a periferia
contribui mais para o crescimento do polo do que ela recebe de volta.

Em uma relação “colonial”,  as periferias estão em situação de “dependência” aos

centros,  e,  para  poder  superar  essa  relação  de  dominação “dependem”  da  sua

capacidade de superar seu status de periferia. Possibilidades e condições desse tipo

de superação, periferias que deixam de ser periferias, discuto nas páginas a seguir a

base de uma abordagem multidimensional, -escalar e -territorial de relações centro-

periferia.

3.4.1 CRISE, REVOLTA, PERIFERIA

Em  agosto  do  ano  passado  tive  a  oportunidade  de  participar  de  um  encontro
internacional de troca (...) onde escutamos relatos e avaliações da Primavera Árabe,
das tomadas das ruas no sul europeu e de outras partes do mundo. Foi um momento
onde pude compartilhar a experiência das históricas jornadas de junho de 2013 que
encheram  com  gritos  de  indignação  e  revolta  as  ruas  pelo  Brasil  afora  e  que
colocaram  o  Brasil  no  mapa-múndi  das  grandes  erupções  deste  século  XXI.  Os
momentos recentemente vividos nas ruas do Rio de Janeiro levaram a uma mistura de
sentimentos:  um certo alívio  por ter  somado milhares num grito mais que digno e
necessário em meio a um dia a dia nas grandes cidades brasileiras em que cada
aumento de gasto em obras parece equivaler a uma piora das condições de vida da
maioria que nelas trabalha, se movimenta e vive; uma certa esperança, ao receber
relatos de tantos lugares e contextos nos quais os de baixo deram ideia de sua força –
que esses movimentos possam crescer, se inter- e multinacionalizar cada vez mais; e
também uma profunda preocupação, pela disposição dos agentes desse sistema dito,
e muitas vezes sentido, “único” de aumentar o grau de violência em sua reação às
múltiplas formas de resistência, até onde for necessário. Uma chacina na Maré no Rio
de Janeiro tinha acabado de demonstrar a capacidade (e necessidade...) mortal de
autodefesa desse sistema violento, cuja sobrevivência tanto depende da exploração e
da miséria da maioria (BARTHOLL, 2014, p. 9).

A questão urbana conjuga as contradições imanentes ao capitalismo globalizado. O

futuro  das  cidades  refletirá  e  também  definirá  os  futuros  possíveis  da  espécie

humana. O capitalismo carece cada vez mais de sua própria base de legitimação

(ROTH 2005, p. 62) diante de sua crise duradoura e estrutural (NATAL 2010); cada

"suposta"  saída,  promovida  sob  rótulos  como  "novo  desenvolvimentismo",

"desenvolvimento sustentável" ou "capitalismo verde", propõe leves mudanças na

forma, mas não uma superação do caráter  genericamente destruidor  do sistema

215 John Friedmann refletia as relações “core-periphery” (polo-periferia) e desenvolveu um modelo de
quatro estágios para o desenvolvimento econômico regional. 
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capitalista. Ao aludir que as crises são parciais, tentando dar algum “sobrenome”

diferente  a  cada  crise  que  passa  -  crise  imobiliária,  crise  financeira,  crise  dos

refugiados, etc. -  tenta-se ofuscar discursivamente que  a crise tornou-se regra e

condição para a existência do capitalismo216. As contradições imanentes ao sistema

mundo moderno/colonial (MIGNOLO 2005, p. 33) nesse início de milênio tornaram-

se visíveis, através de uma diversidade de revoltas populares ao redor do mundo. 

A globalização, como vemos, globaliza as lutas de classes 
(PORTO-GONÇALVES 2006, p. 397).

Revoltas  populares  na  Grécia,  Movimentos  como  Occupy  e  15-M,  a  chamada

Primavera Arabe, as revoltas na Turquia e pouco depois também os protestos das

Jornadas  de  Junho  de  2013  no  Brasil  levara  às  ruas  e  às  praças  centrais  das

grandes cidades milhões de pessoas (MARICATO 2013 e HARVEY et al. 2012).  Um

balanço desse ciclo de revoltas em uma conjuntura em que estas lutas têm sua

dimensão e intensidade atenuadas, porém não deixa muita margem para euforia.

Mesmo que possa haver reverberado minimamente, pouco se mexeu em estruturas

de poder. Em alguns casos uma esquerda institucionalizada conseguiu acesso ao

poder  estatal,  como é o caso da Grécia  (onde o partido Syriza colabora  com a

direita) ou houve verdadeiras reviravoltas conservadoras como no Egito. Em um dos

casos mais tristes, a Síria, após uma onda de mobilizações diante de um regime que

se defende no poder a qualquer custo, o país acabou caindo aos pedaços, causando

centenas de milhares de mortes e transformando milhões de sírios em refugiados.

Diante disso, a pior notícia é que há um movimento supostamente de ruptura radical

em avanço,  na figura aterrorizante dos islamo-fascistas do Estado Islâmico,  cuja

violência  e  radicalismo  alimentam-se  do  desespero  e  ódio  que  muitas  pessoas

comuns têm diante de um capitalismo globalizado que a cada vez menos dá cada

vez mais e a cada vez mais dá cada vez menos. As contradições imanentes e que

constituem o sistema capitalista envolvem e prendem os sujeitos, os fazem cúmplice

de um sistema que nunca foram perguntados se dele queriam participar.

Nesse mundo aparentemente caído e cada vez mais caindo aos pedaços pergunta-

216 Até a mídia corporativa que indiscriminadamente representa, no Brasil, os interesses das classes
dominantes abriu espaço para reflexões que admitem a existência da crise. Em Prosa e Verso do
jornal O Globo de 14/09/2014 Fernando Eichenberg escreve: "A crise dos dias de hoje não é mais
uma etapa a ser enfrentada e superada, mas um estado permanente, uma teia indissolúvel de nossa
existência, ausente de crítica e de temporalidade." Obrigado a Carlos Walter Porto-Gonçavles por ter
compartilhado este texto justamente no momento em que estava elaborando esta parte da tese.
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se quais possíveis pistas de saída, de superação de um caminho, que, tal como

trilhado, não parece ter saída. Como mudamos a trilha então, pisamos em caminhos

que tentam nos dizer  não existem. Como superar a dominação e acabar com a

miséria?  Essa  é  a  pergunta  que  é  feita  em forma de  grito  nas  e  pelas  muitas

periferias desse sistema de dominação, e que, ecoando pelo mundo sem que seja

ouvida pelos centros volta para as próprias periferias de onde surgiu: trabalhadores

precarizados urbanos e rurais, mulheres, negros, indígenas, campesinos: quais o(s)

caminho(s)  a  ser(em)  trilhado(s)?.  A  diversidade  das  classes  periféricas  que

encontramos e  a diversidade  de  suas  lutas  indicam que  precisamos  fazer  essa

pergunta no plural, uma busca de caminhos que juntos possam desenhar um novo

mapa-mundi da diversidade e horizontalidade, do comum, dos laços solidários e do

apoio mútuo, um mapa no qual múltiplos caminhos substituem a estrada do caminho

único.

Indo ao encontro às lutas das classes periféricas que sobrevivem-resistem  no-e-

contra o sistema de dominação o caminho leva até as periferias rurais e urbanas,

onde  suas  lutas  territorializam-se  e  manifestam-se  numa  diversidade  e

complexidade de formas, que impressionam pelos fatos que criam, pela insistência

que  expressam  e  pelas  formas  de  resistências  criativas  e  propositivas  que

apresentam. Qual a relação destas periferias com os centros e como pensar a luta

de classes a partir dessa relação? 

Mc Mano Teko, ao refletir sobre a relação das favelas com os protestos que tomaram

as ruas pelo Brasil em 2013, responde: 

Testemunhamos também a tentativa de alguns muitos se apropriarem desse processo
nas ruas, felizmente sem sucesso. As tentativas de dar linha, de centrar, de ser a 'trilha
sonora', de ser o novo 'herói' da história, tomaram a frente, na maioria das vezes, das
reais reivindicações. Não aceitar ou criar dificuldades pra se pautar FAVELA foi e é o
maior dos erros. Se existe alguma possibilidade real de mudança, vai partir de lá.
Onde sofrem com a ponta da lança. 2013 com certeza foi um ano central pra alguns
que insistiam em ficar em cima do muro escolher ou serem jogados pro lado devido.
Esquerda vs direita? Os trabalhadores só lembram disso na aula da auto escola. Com
tudo isso e muito mais contra, alguns poucos surgem 'naturalmente', sem se intitular
representante,  sem  maquiagem,  flash,  ...  Mas  com  o  ódio/amor  necessário  pra
seguir...217 (grifo meu).

217 Texto publicado na revista da ocupação artística das companhias de teatro Cia Marginal  e Cia
Monte de Gente em dezembro/janeiro 2013/2014 no Espaço Cultural Sérgio Porto.
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3.4.2  CENTRO, PERIFERIA, LUTA DE CLASSES

Os  revolucionários  marxistas,  os  reformistas  sociais  e,  em  geral,  a  maioria  dos
militantes de esquerda, querem sempre usar o centro como instrumento - e na prática
como o instrumento - para a emancipação da humanidade. Seu modelo é sempre um
centro: Estado, partido ou exército. Para eles a revolução significa, em primeiro lugar,
a tomada do centro e de sua estrutura de poder, ou a criação de um novo centro, para
utilizá-lo como um instrumento para a construção de uma nova sociedade.

Os anarquistas não desejam tomar o centro; desejam sua destruição imediata. É sua
opinião que, depois da revolução, dificilmente haverá lugar para um novo centro na
nova sociedade (JONG 2008, p. 40, grifo no original).

Rudolf  de Jong apresentou, em 1975 um texto no qual  discute uma "concepção

libertária  da  transformação  social  revolucionária"  e  conceitualiza  relações  de

dominação-subordinação/resistência  como  relações  centro-periferia.  Utiliza  esses

termos  como  conceitos  sociais,  ao  mesmo  tempo  em  que,  frequentemente,  os

associa com o termo área, remetendo a uma concepção da produção do espaço

como “produto e condicionante das relações sociais” (SOUZA 2006, texto de capa).

É frequente o uso de metáforas topológicas (espaciais) nas ciências sociais - base de
superestrutura; 'os de de cima' e 'os de baixo'; centro e periferia; classe social como
lugar  que  o  indivíduo  ocupa  diante  dos  meios  de  produção;  relações  Norte-Sul  -
indicando  que  as  relações  sociais  são,  também,  relações  de  poder  (PORTO-
GONÇALVES 2003).

Em diálogo  com Carlos  Walter  Porto-Gonçalves,  podemos  interpretar  o  conceito

centro-periferia tal como abordado por Rudolf de Jong não somente como relação

social,  mas como expressões  de  relações  espacializadas de poder. Jong,  numa

perspetiva baseada em um abordagem antropológica, discute no seu texto o que

chama  de  "movimentos  [nos  termos  de  um  centro]  pré-políticos  em  áreas

periféricas". Se desejamos, argumenta, contribuir com a emancipação dos grupos e

movimentos que vivem em tais áreas, devemos abandonar o hábito de considerá-los

periféricos. Ao falar em periferia o quadro de referência não seria a própria área

periférica, mas um centro: 

O que é 'pré-político" aos olhos de um centro é, em geral, puramente político (...) a
partir do ponto de vista das 'áreas periféricas'. O que é considerado pelo centro como
um processo político 'normal'  muitas vezes é experimentado como opressão pelos
habitantes das 'áreas periféricas' 

A situação 'periférica' de uma área é criada; é o resultado da exploração por outra
área, isto é, o centro (JONG 2008, p. 33).
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Jong dialoga com André Gunder Frank218 (1996) e Rodolfo Stavenhagen (1981) que

em seus trabalhos apontam para a relação extremamente desigual entre:

… o centro e as áreas periféricas e sobre a necessidade de emancipação destas
áreas por meio da destruição da dominação exploradora do centro (...)

As áreas periféricas são sempre pluriformes e diferem umas das outras. No caso da
maior  parte  das  comunidades  indígenas  na  América  Latina,  por  exemplo,  cada
comunidade  é  um universo  em si  mesmo,  tem sua  identidade  própria,  difere  das
comunidades  vizinhas.  Entretanto,  sua  relação  com o  centro  é  mais  ou  menos  a
mesma para todas elas (ibid., pp. 34-35).

Jong apresenta uma tentativa de classificação de diferentes tipos de relação centro-

periferia, expressamente utilizando o conceito de "área" como um conceito social e

não  diretamente  geográfico.  A proposta  de  Jong,  que  envolve  uma  perspectiva

histórica, difere entre sete tipos de relação centro-periferia (ibid., p. 36-37):

A. Culturas e sociedades completamente estranhas e distantes do centro, de modo
algum integrado;  "selvagens"  aos  olhos  do  centro.  Seu  destino  é  muitas  vezes  a
destruição completa, após entrarem na órbita do centro. Em nossa época, os índios do
Amazonas são um trágico exemplo.

B.  Áreas  periféricas  relacionadas  a  um  centro,  que  pertencem  a  suas  estruturas
políticas e sócio-econômicas e que tentam, ao mesmo tempo defender e manter suas
identidades.  São dominadas pelos centros,  ameaçadas em sua existência  por  sua
expansão econômica. Pelos padrões do centro são atrasadas,  subdesenvolvidas e
defasadas. (...) subgrupo B.1 - são pequenos produtores, trabalhadores especializados
e camponeses, ameaçados em sua existência econômica e social pelo progresso do
centro e que ainda lutam por independência. (...)

C.  Classes  econômicas  ou  mesmo  sistemas  sócio-econômicos  que  costumavam
pertencer a um centro, mas que voltaram a uma posição periférica após inovações
tecnológicas  e  desenvolvimentos  sócio-econômicos  no  centro.  (...)  [Exemplos  são
grupos excluídos do mercado de trabalho devido á menor demanda de mão de obra
nas cidades, Jong cita o termo 'lumpenproletariado']

D. Classes sociais e grupos que fazem parte do centro econômico, mas são periféricos
num sentido social, cultural e/ou político: as classes trabalhadoras, o proletariado em
sociedades industriais emergentes.

E.  Grupos  marginais  e  subculturas  que  não  desempenham  um  papel  econômico
dentro do centro: jovens, estudantes, artistas, intelectuais, boêmios, 'não-integrados'.

F. Relações centro-periferia de natureza política, seja entre Estados ou dentro deles:
relações  coloniais  e  imperialistas,  relações  capital  versus  província  etc.  (...)  e  F1:
dominação neocapitalista, colonização interna e exploração.

218 André Gunder Frank (trabalhava com o par antagônico de “Metropolen-Satelliten” (metrópoles-
satellites) para caracterizar as relações de dominação do sistema mundo entre os países de norte e
sul global. A relação, segundo Frank, baseia-se economicamente em uma contínua extração de mais-
valia  dos  atellites  a  favor  das  metrópoles.  <http://www.lateinamerika-
studien.at/content/geschichtepolitik/geschichte/ geschichte-175.html>
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A partir  desta  classificação  define,  de  forma  geral  e  simplista,  a  dinâmica  nas

relações entre centros e periferias (ibid.):

Resumindo, podemos dizer que as áreas periféricas são áreas dominadas por  um
centro. É o centro que cria esta relação. Movimentos pré-políticos e políticos em tais
áreas têm como objetivo transformar esta posição subordinada.

Jong (ibid., p. 38) cita exemplos do sul global:

(...) O processo de emancipação do Terceiro Mundo, outrora periférico, resultou na
formação de muitos sistemas centrais novos e não na criação de uma nova relação -
baseada na igualdade e não na exploração - entre os centros e as áreas periféricas. 
(...)
A sociedade negra livre permanece tão periférica na perspectiva centrada no Brasil,
quanto na perspectiva centrada na Europa.

Seguindo  esse,  muitos  exemplos  de  reorganização  das  relações  centro-periferia

podem  ser  citados.  Jong  mesmo  ainda  faz  referência  ao  movimento  dos

trabalhadores  no  norte  global  que  teriam deixado  de  ser  periféricos  desde  que

estejam agora "aceitos como um centro (entre muitos) de poder e política" (ibid. p.

39), por estarem organizados em sindicatos cooptados pelo sistema de dominação.

Diferente  disso,  houve  um  grande  número  de  movimentos  periféricos  que  não

somente mantiverem sua posição de periferia como foram derrotados por não se

submeterem às lógicas e regras ditadas pelos centros. Jong utiliza-se do termo de

"movimentos pré-políticos", estes:

a)  tentaram preservar  suas identidades;  b)  recusaram-se a  criar  novas  formas de
relações centro-periferia; e c) que têm sido medido sem êxito por padrões políticos de
poder.

Considero a escolha deste termo problemática, mas enquanto ideia ele remete a

relações de dominação referente à predominância da dimensão cultural que não são

relações de classe no sentido estrito. São relações, em dialogo com o termo,  “pré-

classe”, relações de colonização diante de grupos que se recusam ser colonizadas,

resistem à colonização e  por  isso  são grupos/povos,  ou  com Jong,  movimentos

extremamente políticos.

Jong  pensa  relações  de  dominação  a  base  de  relações  centro-periferia  nas

dimensões econômica, política, social e cultural como relações dinâmicas que, no

andar das lutas, podem mudar de forma e expressão concreta, sem que a relação

deixe de ser uma entre centro(s) e periferias. A dimensão espacial, como também a
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dimensão  temporal  (que  não  é  o  nosso  foco,  mas  que  não  por  isso  devemos

esquecer) relaciona-se com estas quatro dimensões de relações de dominação de

forma  transversal,  as  constitui,  atravessa,  e  se  reconstitui  nessa  relação.  Tanto

quanto a transversalidade é uma característica de cada uma das dimensões em

relação às outras, constituindo relações retroalimentares e interdependentes.

Claude Raffestin (2011, p. 169) discute centralidade e marginalidade diferenciando

entre “lugar geograficamente central” ou “periférico” e “relação funcional central” ou

“periférica”.  Uma  centralidade  estrita se  daria onde  os  casos  “central-central”

coincidem  e  uma  centralidade  restrita  dar-se-ia  onde  “lugares  geograficamente

periféricos” representam uma “relação funcional central”.  Neste sentido, o espaço

geogŕáfico  é  instituinte,  mas  não  determinante  de  relações  centralidade-

marginalidade,  o  que  coloca  em  questão  afirmações  que  alegam  que  a  mera

reestruturação  no e  do espaço  levaria também,  com  isso,  quase  que

automaticamente a reestruturar relações centro-periferia, no seu sentido integrado

tendo  na  dimensão  espacial  uma,  mas  não  a  principal  e  ainda  menos  única

dimensão.  Jaílson  de  Souza  e  Silva  e  Jorge  Barbosa  (2006,  p.  101)  parecem

supervalorizar a dimensão espacial neste sentido ao pressupor: “Quando os pobres

não  forem  mais  enviados  para  a  periferia,  é  possível  que  eles  deixem  de  ser

pobres219.”  Raffestin  (2011,  p.  168)  talvez  extrapola  no  sentido  contrário,  mas

respondo  com  suas  palavras:  “As  inversões  topológicas  não  questionam  coisa

alguma na estrutura relacional.”  Entre as duas posições diria que as relações entre

centros e periferias não são determinadas única- ou primeiramente pela dimensão

espacial, ao mesmoa tempo que ela tem sua importância nesta relação. Raffestin

prefere utilizar os conceitos de “centralidade” e “marginalidade” por que, para ele,

fazer  referência  a  “centro”  e  “periferia”  “é  cristalizar  uma  relação  em  termos

geométricos e por isso, torná-la estática” (ibid.). A multiterritorialidade, -escalaridade

e -dimensionalidade das múltiplas relações centro-periferia (da abordagem analítica,

do real analisado) remete, porém a um dinamismo que acompanha seu movimento

sem perder de vista seu antagonismo instituinte.

Jorge Barbosa (et al. 2012) e Jaílson de Souza e Silva, no livro “O novo carioca” co-

219 Uma afirmação que parece contradizer-se ao que os próprios autores afirmam em outro lugar:
que  favelas,  isto  é  periferias  urbanas,  encontram-se  no  Rio  de  Janeiro  tanto  em  áreas
geograficamente mais centrais (SILVA & BARBOSA 2006, pp. 90-91, vide cap. 3.1.3).
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organizado  com  Marcus  Faustini  novamente  parecem  supervaloizar  a  dimensão

espacial referente à mobilidade (individual) urbana, construindo uma imagem de um

“novo carioca” que ao circular “nos diversos territórios” (p. 12) pela cidade do Rio de

Janeiro, supostamente “uma cidade em construção de significados generosos, em

processo  de  eliminação  das  fronteiras  territoriais  e  simbólicas  construídas  pelas

gerações passadas e  que tantas dores  e sofrimentos ainda provocam” (p.17),  a

transformaria, no ato de sua circulação em uma cidade mais democrática: “Não há

interdito territorial para esse 'novo carioca', (…) é um ser livre para viver a cidade

intensamente (…) Oriundo dos grupos sociais populares, das periferias, ele ampliou

suas possibilidades sociais, econômicas e culturais sem perder a ligação com suas

origens (…) Os 'novos cariocas' sinalizam uma cidade mobilizada (…) [assumem] o

compromisso de construir, no presente real e cotidiano, a igualdade da dignidade

humana...”  (pp.  15-16).  Os  autores relacionam  essas  dinâmicas  às  políticas  de

instalação de Unidades de Policiamento  Pacificador  (UPP) nas favelas,  segundo

Francisco Bosco na introdução “um acontecimento social profundo” e segundo Silva

(2012, p. 145), como citado acima (cap. 2.3), a “principal política, em toda a história

da cidade,  da garantia fundamental à vida, à liberdade e do direito de ir e vir dos

moradores das favelas”. Além de afirmar como positiva (e promover em escritos de

cunho científico) uma prática opressora estatal  diante das classes periféricas, os

autores  não partem  de  uma  relação  integrada  das  dimensões  da  dominação,

descolam a dimensão espacial  das demais no sentido de que só (ou já) a “livre

circulação” de alguns indivíduos oriundos de periferias, tornaria uma cidade, que

continua profundamente desigual  e produtora de desigualdades, menos desigual,

“mais  democrática”.  Uma  mulher  negra  favelada  ou  um  jovem  negro  favelado

circularia com a mesma “liberdade” e “facilidade” como os três autores (pela cidade,

pelas favelas ocupadas por UPP)? Para Francisco Bosco (2012, p. 9) ao menos, no

prefácio estes três seriam “a maior prova de que (…) o novo carioca [que] se define

por sua mobilidade física e simbólica, por sua capacidade de circular entre diversos

territórios da cidade em condições de igualdade [refere-se], ao menos em parte, a

algo já existente.”

A superação das  relações de  dominação  centro-periferia  deve  ser  vista  como e

somente  será  possível  ao  considerar  o  conjunto  integrado  das  dimensões  de

dominação, integrando, não supervalorizando, a dimensão espacial. Na relação das
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dimensões  entre  si,  superar  a  dominação  será  possível  se  não houver,  após  a

superação de um centro, em termos integrados ao nível das relações de dominação

econômico-político-sócio-cultural-espacial(-temporal),  a criação de um novo centro

para  substituir  o  velho.  Essa  substituição  pode  dar-se  (e  tem  se  dado

historicamente) por concepção política e convenção ideológica, tal como defendida

por  correntes  autoritárias  (do  campo revolucionário  ou  reformista),  que veem na

tomada dos centros ou articulação com os mesmos uma necessidade que dizem ser

"temporária e estratégica", ou, dialogando com Reclus, seguindo uma dinâmica, na

qual os que lutam contra o poder dominante acabam não somente derrubando, mas

substituindo-o:

O equilíbrio interrompido de indivíduo a indivíduo, de classe a classe, constantemente
balanceia ao redor de seu eixo de repouso: a violação da justiça cria sempre vingança.
A partir daí, oscilações incessantes, os que mandam procuram se manter os mestres
tanto quanto os servos fazem esforço para reconquistar a liberdade, pois, levado pela
energia de seu ímpeto, tentam reconstituir o poder ao seu benefício (RECLUS 1905, p.
III)220.

Fundamental na relação entre centros e periferias é a compreensão de que não há

centro sem periferia, e que sem a(s) periferia(s) o centro perde as condições de sua

existência. O centro deixará de ser centro ao perder domínio sobre suas periferias e

que são a razão-de-ser de sua existência enquanto centro. Portanto, as relações

centro-perifieria são constituintes da existência da metrópole capitalista. Focando na

dimensão  econômica  de  dominação,  Ana  Faní  Alessandri  Carlos  (2013,  p.  100)

analisa, referindo-se à maior metrópole sul-americana, São Paulo:

Na  metrópole  contemporânea,  a  contradição  centro/periferia  se  complexifica  sem
superar-se,  atualizando-se  por  meio  da  contradição  integração/desintegração
[predominantemente parciais, acrescentaria] dos lugares ao capitalismo mundial. Essa
contradição  aprofunda  a  separação  entre  os  lugares  do[s]  negócios  com  sua
arquitetura global  – caso da constituição de um eixo empresarial  comercial,  sob a
orientação  do  capital  financeiro,  que  se  estende  a  partir  do  centro  da  metrópole
paulistana – e as periferias heterogêneas.

A centralidade é elemento constitutivo da cidade, seu fundamento teórico e prático, e
contempla os significados da cidade como processo civilizatório.

Na contra-partida, a periferia é o outro da centralidade, ela a nega.

220 Tradução livre.  No original: “...  l'equilibre rompu d'individu à individu,  de classe à classe,  se
balance constamment autour de de son axe de repos: le viol de la justice crie toujours vengeance. De
là, d’incessantes oscillations, ceux qui commandent cherchent à rester les maîtres tandis que les
asservis font effort pour reconquérir la liberté, puis, entraînés par l’énergie de leur élan, tentent de
reconstituer le pouvoir à leur profit.”
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A periferia como negação da centralidade, não deixará de existir  em si se superar

sua dominação pelo centro,  mas deixará de existir enquanto periferia.  Com isso

podemos entender que uma "transformação social revolucionária" (JONG 2008) que

rompa com a dominação, deve levar necessariamente  à uma sociedade onde não

inverte-se a relação no sentido da “periferia como centro” (BARBOSA 2012, p. 72),

mas onde não há,  com as palavras  do Subcomandante  Marcos (2008),  "nem o

centro e nem a periferia".

Em qualquer sociedade de classe existe uma instabilidade derivando da dependência
do dominador  do dominado  (de  fato)  a  própria  existência  do dominador  enquanto
dominador depende do dominado221 (HOLLOWAY 2005, p. 178).

A instabilidade,  porém,  pouco  instabiliza,  em  si,  o  sistema  capitalista,  em  sua

existência, e sim também o constitui. A crise permanente não somente acompanha

como sustenta esse sistema, uma incessante sequência de crises que por sua vez

formam a grande crise, o sistema de dominação capitalista, um sistema que nasce

como crise para quem é explorado, dominado, oprimido, colonizado, (n)as periferias.

A crise,  porém, somente é percebida como tal  pelos centros,  uma vez que uma

situação  crítica  atinge  também os  próprios  centros,  de  costume  em  grau  muito

menos  grave  do  que  as  periferias222.  A  crise  constituidora  desse  sistema  de

dominação nasce de contradições intrínsecas que levam a uma “instabilidade”  e

apontam (como perspectiva analítica, horizonte de luta, fonte de esperança) para

possibilidades  de  sua  superação.  A  importância  da  periferia  nisso  precisa  ser

destacada e reafirmada, e discordo de Rudolfo de Jong quando afirma que devemos

parar de nos referir à periferia como periferia. 

É crucial, a periferia afirmar-se como periferia, já que a estratégia do centro sempre

tenderá a ser de tentar mostrar que não há antagonismo, que "todos, afinal, querem

a  mesma  coisa"  (desenvolvimento  e  crescimento  econômico,  por  exemplo).  Ou

tenta-se naturalizar a relação, no sentido que é tido como “natural” que há centros e

periferias, dominadores e dominados para ofuscar o fato disso ser fruto da atuação

221 Tradução livre. No original: "In any class society there is an instability deriving from the ruler's
dependence  on  the  ruled  (in  fact)  the  dominator's  very  existence  as  dominator  depends  on  the
dominated."
222 Conversando com um amigo aqui do Timbau, que é motorista de ônibus, ele falou para mim
(novembro de 2015): “Não sei de que crise estão falando e para quem é crise, Timo. Onde passo, no
Grajaú e outros bairros, eu só vejo restaurantes e bares cheios de gente, e não só final de semana,
não.”
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humana, onde há poucos que muito ganham e muitos que muito perdem com a

manutenção  das  relações  centro-periferia.  Por  isso,  distinguir  claramente  as

periferias dos centros, tem uma dimensão política ao mesmo tempo que didática

importante para compreender onde encontram-se forças relevantes para possíveis

avanços na luta revolucionária e também para decifrar tentativas de cooptação vindo

dos centros e não confundi-las com processos de (auto-)emancipação genuína. Se é

que processos trazem melhorias para as periferias, e estas são oferecidas pelos

centros, são melhorias que vêm em troca de algo, para que a periferia fique no seu

lugar de periferia e o centro possa continuar em sua condição de centro. Sobre a

relação com os centros, o Colectivo Situaciones argumenta:

Y por fin hemos aprendido que el poder no es – para nada – el  lugar político por
excelencia. Como decía Spinoza, el poder es el lugar de la tristeza y de la impotencia
más  absoluta.  Como llamaremos  a  este  saber  sobre  la  emancipación  que  ya  no
concibe  que el  cambio  pase por  la  detentación  del  aparato  del  estado,  del  poder
central, sino por la destitución de todo centro? (COLECTIVO SITUACIONES 2003, s.p.
grifos no original)

Sobre a superação dos centros, no sentido de um ato de libertação, Paulo Freire

(2014, p. 48) afirma:

A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste
parto  é  um  homem  novo  que  só  é  viável  na  e  pela  superação  da  contradição
opressores-oprimidos, que é a libertação de todos. 

A superação da contradição é o parto que traz ao mundo este homem novo não mais
opressor; não mais oprimido, mas homem libertando-se.

Trazendo as palavras de Freire para o nosso contexto, é possível formular que "a

superação da contradição centro-periferia traz ao mundo uma relação social nova,

onde  não  há  mais  centros,  nem mais  periferias,  mas  periferias  libertando-se  [e

(auto-)emancipando-se, deixando de ser periferias]". 

Como o proletário é um proletário, só ele que pode libertar a si mesmo. A libertação da
classe trabalhadora somente pode ser obra dos trabalhadores223.

223 Música "Einheitsfrontlied" de Bertold Brecht (letra) e Hanns Eisler (som): "A libertação da classe
trabalhadora somente pode ser obra dos próprios trabalhadores." Tradução livre. No original: "Und
weil  der  Prolet  ein  Prolet  ist,  d'rum kann er  sich  nur  selbst  befreien.  Es kann die  Befreiung  der
Arbeiterklasse  nur  die  Sache  der  Arbeiter  sein."  A música  de  Brecht  e  Eisler,  baseando-se  na
consigna da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) de 1864, teve uma versão cantada
pela banda de punk alemã "Ton Steine Scherben" lançada em 1971 no album "Warum geht es mir so
dreckig" (Por que estou tão mal). Se é de se concordar com a perspetiva da auto-libertação da classe
trabalhadora  tal  como  citada  na  música,  as  outras  duas  estrofes  desta  música  remetem  ao
autoritarismo, convocando o trabalhador a se inserir na marcha da "Arbeitereinheitsfront" (frente única
dos trabalhadores). Essa perspectiva deve-se também ao momento em que Brecht escreve a letra, o
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Dialogando com essa frase muito citada na história do pensamento revolucionário,

aqui em sua versão da música escrita por Bertold Brecht, podemos sugerir que "a

libertação das periferias ou será obra das próprias periferias (isto é, das classes

periféricas), ou não será". Integrar a dimensão espacial às dimensões econômica-

política-social-cultural  de  dominação  significa  identificar  o  papel  dos  territórios

periféricos, territórios onde as classes periféricas territorializam e reafirmam-se em

suas lutas.

Na construção de sua proposta da "concepção libertária da transformação social

revolucionária"  Jong  dialoga  com  o  pensamento  das  correntes  libertárias  da

esquerda  revolucionária  desde  suas  origens  no  século  XIX.  Se  o  Colectivo

Situaciones,  além de  equivocar-se  ao  alegar  o  poder  a  um lugar  e  não  a  uma

relação entre lugares, afirma acima que "hemos aprendido por fin", essa expressão

sugere que dialogam com correntes específicos de esquerda que outrora, em algum

momento  ao  mínimo,  apostaram  na  tomada/conquista  do  poder.  A  esquerda

libertária porém caracteriza-se por uma leitura de experiências de luta que desde o

surgimento  do  capitalismo negou  a  possibilidade  de  ver  no  Estado  um possível

aliado (estratégico ou tático), ou um meio, e sim uma relação antagônica a qualquer

possibilidade  de  emancipação  das  classes  periféricas.  Se  nos  campos  outrora

autoritários de esquerda e devido a experiências mais recentes de luta,  surge a

noção da importância da luta contra ou em prol  da superação do Estado e não

através de ou por um outro tipo de Estado, abrem-se possibilidades de diálogo que

convidam a revisitar teorias revolucionárias de tal forma que possam sustentar uma

compreensão profunda do sistema capitalista, seu desenvolvimento no tempo e no

espaço  e  o  papel  das  instituições  que  o  sustentam com destaque  no  papel  do

Estado-nação  moderno/colonial  e  sua  importância  na  defesa  dos  interesses  do

capital, cada vez mais globais. 

Bakunin em um texto de 1870 acentua a relação do poder político (dos centros) com

a dominação:

ano 1934, ano em que o partido Nazista de Adolf Hitler já tinha tomado o poder e na visão de Brecht,
somente uma união de toda a esquerda,  de socialistas e comunistas ainda poderia  somar força
suficiente  para  se  opor  aos  Nazistas,  inimigos  de  qualquer  ideia  de  libertação.  É  assunto  de
polêmicas,  mas  as  correntes  de  esquerda  autoritária  pouco  conseguiram  fazer  oposição  nesta
situação histórica. Em geral, na história da Alemanha, a própria socialdemocracia frequentemente
recorria ao nacionalismo para defender os interesses da classe trabalhadora alemã.
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Quem fala de poder político, quer dizer dominação; mas onde se encontra dominação
necessariamente há que haver uma parte maior ou menor da sociedade, que está
sendo dominada e aqueles que são dominados odeiam de forma instintiva aqueles,
que os dominam, enquanto que os dominadores forçosamente têm que conter, isto é
oprimir, aqueles que são submetidos ao seu poder dominador. 

É esta a história eterna do poder político, desde que há poder na terra. Isso também
explica, por que pessoas, que foram os democratas mais vermelhos, os rebeldes mais
furiosos enquanto se encontravam em meio à massa dos oprimidos, transformaram-se
em  conservadores  bastante  moderados,  uma  vez  que  subidos  ao  poder.  Essas
mudanças de opinião normalmente são alegadas à traição. Isto é um engano; sua
causa principal é a mudança do ponto de vista e da posição; e nunca esqueceremos,
que a posição na vida do homem e suas necessidades, que esta traz, sempre são
mais fortes que o ódio pessoal ou a má vontade.

Atravessado por essa verdade, não temo de expressar a minha convicção, que, se
amanhã se criasse um governo,  ou uma instituição de natureza legislativa,  ou um
parlamento,  que  se  constituísse  exclusivamente  por  trabalhadores,  estes
trabalhadores, hoje ainda socialdemocratas convictos, depois de amanhã se tornariam
aristocratas, que de forma aberta ou escondida propagariam o princípio de autoridade
e que explorariam e oprimiriam o povo. Por isso que eu digo: tudo que é chamado de
poder político, a princípio e na realidade, tem que ser abolido por completo; por que
enquanto  que  há  poder  político,  haverá  dominadores  e  dominados,  senhores  e
escravos, exploradores e explorados.

Uma vez abolido o poder político, ele deve ser substituído por uma livre organização
das forças produtivas e do trabalho econômico224.

Luise  Michel  reflete  suas  experiências  da  Comuna  de  Paris  após  a  derrota

ensanguentada dos communards, ao ser deportada para a Nova Caledônia:

224 Tradução livre. No original: "Wer von der politischen Macht spricht, der meint die Herrschaft; aber
wo Herrschaft besteht, muß es notwendigerweise einen größeren oder kleineren Teil der Gesellschaft
geben, welcher beherrscht wird und jene, die beherrscht sind, hassen instinktiv diejenigen, welche sie
beherrschen,  während  die  Herrschenden  notgedrungen  diejenigen  in  Schranken  halten,  also
unterdrücken müssen, welche ihrer Herrschaft unterworfen sind. 
Dies ist die ewige Geschichte der politischen Macht, seitdem diese Macht auf der Erde besteht. Dies
erklärt es auch, warum jene Menschen, die die rötesten Demokraten, die wütendsten Rebellen waren,
so lange sie sich in der Masse der beherrschten befanden, sich zu äußerst gemäßigten Konservativen
umwandeln,  sobald  sie  zur  Herrschaft  emporgestiegen  sind.  Solche  Meinungswechsel  werden
gewöhnlich dem Verrat zugeschrieben. Das ist ein Irrtum; ihre Hauptursache ist die Veränderung im
Gesichtspunkt und der Stellung; und vergessen wir nie, daß die Lebensstellung des Menschen und
die Notwendigkeiten, welche sie ihm aufzwingt,  immer stärker sind, als der persönliche Haß oder
schlechte Wille.  
Von dieser Wahrheit durchdrungen, fürchte ich mich nicht, meine Überzeugung zu verkünden, daß,
wenn man morgen eine Regierung, eine gesetzgebende Körperschaft, ein Parlament schaffen würde,
die ausschließich aus Arbeitern bestehen, diese Arbeiter, die heute stramme Sozialdemokraten sind,
übermorgen zu entschiedenen Aristokraten werden würden, die offen oder versteckt dem Prinzip der
Autorität huldigen und das Volk ausbeuten und unterdrücken. Ich sage darum: Man muß alles, was
politische Macht genannt wird, im Prinzip und in Wirklichkeit vollkommen abschaffen; denn solange
eine politische Macht besteht, wird es Herrschende und Beherrschte, Herren und Sklaven, Ausbeuter
und Ausgebeutete geben.
Wenn die  politische Macht  einmal  abgeschafft  ist,  muß man sie  durch die  freie  Organisation der
produktiven Kräfte und der wirtschaftlichen Arbeit ersetzen."
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A Comuna. Eu vi os nossos companheiros à obra, e pouco a pouco me convenci que
mesmo os mais  sinceros,  pudessem eles  exercer  o poder, se assemelhariam aos
patifes que um dia combateram. Eu vi a impossibilidade da liberdade ser compatível
com o poder, seja qual forma tiver. Eu senti que se a revolução ganha alguma forma
de governo, ela já se perdeu; e quando instituições do passado, que já pareciam estar
desaparecendo,  acabaram  de  se  manter  -  aí  elas  somente  carregam  uma  nova
etiqueta225. 

Em  diálogo  com  experiências  da  corrente  libertária  do  pensamento  social-

revolucionário uma convicção continua atual: a necessidade de superar os centros

sem  substituí-los por novos centros. As dúvidas também mantêm-se: será que e

como isso é pensável/possível/realizável? As periferias são o terreno fértil  para a

busca de respostas.

3.4.3 LUTA DE CLASSES, FAVELA, TERRITÓRIO

A 'luta de classes', a busca do equilíbrio e a decisão soberana do indivíduo, são as três
ordens de fatos que nos revela o estudo da geografia social e que, em meio ao caos
das  coisas,  mostram-se  tão  constantes  que  podem  ter  dados  o  nome  de  'leis'226

(RECLUS 1905, p. IV).

Felipe Corrêa (2008, p. 30), ao introduzir o livro de Rudolf de Jong (2008), escreve:

Nitidamente, a contradição clássica entre a burguesia e o proletariado não dá conta
das relações de dominação de hoje.  Ao refletirmos sobre a  questão de classe no
Brasil, podemos relacionar a classificação centro-periferia de Rudolf de Jong com uma
série de experiências que apontariam para novos e potenciais sujeitos revolucionários.
Os sem-terra, sem-teto, desempregados, catadores de material reciclável, indígenas,
camponeses,  pequenos  produtores  etc.,  foram  (e  algumas  vezes  ainda  são)
classificados como 'lumpenproletariado',  tendo negado seu potencial  revolucionário.
No  entanto,  é  um fato  que  estes  sujeitos  despontam como  atores  importantes  e
fundamentais nos movimentos sociais e nas lutas de nosso tempo. Juntamente com
trabalhadores e estudantes, podem constituir hoje esta importante aliança de classe
em torno do projeto revolucionário.

Em geral, e, sobretudo sob luz da história e realidade social dos continentes do sul

global,  devemos duvidar  se em algum momento,  a "contradição clássica entre a

225 Tradução livre. No original: "Die Kommune. Ich sah unsere Genossen am Werk, und nach und
nach kam ich zu der Überzeugung, dass selbst die Redlichsten, könnten sie die Macht ausüben, den
Schurken ähnlich würden, die sie einst bekämpften. Ich sah die Unmöglichkeit, dass sich die Freiheit
mit  einer  wie  auch  immer  gearteten  Macht  vereinbaren  lässt.  Ich  fühlte,  wenn  die  Revolution
irgendeine  Regierungsform  annimmt,  ist  es  um  sie  geschehen;  und  wenn  Institutionen  der
Vergangenheit, die schon zu verschwinden schienen, doch bestehen bleiben – dann tragen sie nur ein
anderes Etikett."
226 Tradução livre.  No original:  "La  'lutte  des  classes',  la  recherche  de  l'équilibre  et  la  décision
souveraine de l'individu, tels sont les trois ordres de faits que nous révèle l'étude de la géographie
sociale et qui, dans le caos des choses, se montrent asses constants pour qu'on puisse leur donner le
nom de 'lois'." 
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burguesia e  o proletariado", enquanto únicas classes sociais relevantes na luta de

classes tenham dado conta da realidade das relações de dominação a nível global

(vide discussão dessa questão em SOUZA 2012, pp. 186-189). Corrêa inclui em sua

lista o que chama de "novos e potenciais sujeitos revolucionários" (grifo meu) grupos

indígenas, um equívoco grave e que parece fundar-se no fato de confundir o que é

“novo” ao olhar do autor e o que é novo em si. Para superar um olhar colonizador, é

crucial ser sensível diante dessa diferença. O fato de descobrirmos algo que possa

ser novo para nós e para o nosso olhar, não significa que o fenômeno em si é novo.

Se dizemos que em territórios periféricos encontram-se "novas" formas de se fazer

as coisas, essa novidade, em primeiro momento e lugar, se dá por quem olha e

procura entender as periferias, vindo e olhando desde os centros. Em um segundo

momento, olhando junto ou a partir das periferias, torna-se possível detectar o que

surge como novo em si das dinâmicas incessantes de luta das classes periféricas.

Propondo-se de pensar a luta de classes articulando “o velho” e “o novo” no campo

das resistências ao capitalismo, o Movimento das Comunidades Populares (MCP,

vide cap. 4.2.3), cujos militantes mais antigos compartilham de quatro décadas de

luta revolucionária no Brasil  e que atua em diferentes regiões do país, diferencia

quatro  classes  populares relevantes  na  luta  popular  do  Brasil  contemporâneo:

operários,  camponeses,  quilombolas  e  indígenas.  No  encontro  nacional  do

movimento em 2014, teve falas da experiência de lutas de "autoridades do povo"

destas quatro classes sociais. Ao acompanhar as falas e considerar o processo de

urbanização  no  Brasil,  sobretudo  na  segunda  metade  do  século  XX,  surgiu  a

questão  qual  o  papel  que  essas  lutas  tiveram nos  processos  do  crescimento  e

constituição  das  cidades,  onde,  sobretudo  nas  periferias,  formas  de  cultura  e

resistência  populares  urbanizaram-se,  ganhando  nas  cidades  novas  formas  e

dimensões sem perderem seu vínculo com as formas das quais derivaram. 

Simbolicamente a prática de mutirão aponta para a complexidade nestas relações,

sendo  uma prática  de  tradição  indígena  que,  no  campo,  foi  aderida  por  muitos

campesinos e com os migrantes do campo viria para as cidades, onde na ocupação

de espaços periféricos pelos migrantes pobres, teria um papel fundamental na auto-

organização para construir as favelas227. Se a favela nasce devido a resistências que

227 Um pequeno e belo estudo sobre mutirão encontra-se em Caldeira (1956). Muitas relações que
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urbanizam e reconfiguram-se para que classes periféricas possam garantir seu lugar

na cidade e disso nascem espaços de convívio popular, até que ponto poderíamos,

ou deveríamos então considerar, dialogando com a concepção de classes do MCP,

se não haveria uma formação de classe em curso que encontraria nos territórios

favelados sua expressão espacial? Até que ponto moradores de favela são meros

trabalhadores urbanos, precarizados ou sub- ou desempregados e portanto podem

ser considerados parte do operariado urbano? Ou não ajudaria em pensar a luta de

classes no Brasil urbanizado, se considerássemos novas formas de autoconstrução

e  -instituição  (CASTORIADIS  2004)  da  classe  trabalhadora,  isto  é  de  classes

periféricas específicas para o seu contexto e que fazem surgir  novas formas de

convivência e resistência? 

Pensando classe  enquanto  processo de  autoconstrução,  dialogo  com Thompson

(1963, p. 9)  que estudou de forma profunda o surgimento e desenvolvimento da

classe trabalhadora inglesa e consta:

A classe trabalhadora não nasceu igual o sol em um dado horário. Esteve presente no
próprio processo do seu fazer-se228.

Classe, por Thompson, é entendida como fenômeno histórico, e não como estrutura

ou como categoria; uma relação, em diálogo com a nossa concepção de saberes de

resistência, em constante movimento. Thompson (ibid.) afirma:

Como qualquer outra relação, é uma fluência que foge da análise caso tentássemos
pará-lo e congelá-lo a algum dado momento para anatomizar sua estrutura.  (...)  A
relação sempre deve estar embutida em pessoas reais e em contextos reais229.

Thompson (ibid., pp. 3-4) destaca a importância da dimensão econômica:

A experiência  de  classe  é  sobretudo  determinado  pelas  relações  produtivas  para
dentro das quais homens e mulheres nascem230.

Em contextos reais e em movimento, classe é algo que "acontece":

basearam-se nas favelas em mutirão hoje foram monetarizadas, mas algumas, como bater uma laje,
em alguns casos ainda são feitas em mutirão. Nesse caso elas são “pagas” com um churrasco. Como
referência e prática, o mutirão continua importante para movimentos sociais do campo e das cidades.
228 Tradução livre. No original: "The working class did not rise like the sun at an appointed time. It
was present at its own making."
229 Tradução livre. No original: "Like any other relationship, it is a fluency which evades analysis if we
attempt to stop it dead at any given moment and anatomise its structure. (...) The relationship must
always be embodied in real people and in a real context."
230 Tradução livre. No original: “The class experience is largely determined by the productive relations
into which men a re born or enter unvoluntarily.” 
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(...) classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns
(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si,
e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) aos seus. A
experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção
em que os  homens nasceram –  ou  entraram involuntariamente.  A consciência  de
classe  é  a  forma  como  essas  experiências  são  tratadas  em  termos  culturais:
encarnadas em tradições,  sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a
experiência  aparece como determinada,  isso  não  é  o  caso com a consciência  de
classe. (...)  A consciência de classe surge da mesma forma em tempos e lugares
diferentes, mas nunca exatamente da mesma forma231 (THOMPSON, 1963, pp. 9-10).

Com isso, Thompson critica percepções que tratam classe como uma coisa, para a

partir desta coisa classe diferenciar entre a consciência que esta classe tem e a que

deveria ter, caso estivesse plenamente ciente de sua própria posição e seus próprios

interesses. Essa tensão entre o que é e o que deveria ser, nesta percepção, serve

para justificar a defesa de que seria preciso levar a verdadeira consciência à classe

e com isso justificando um partido, seita, ou intelectual encarregados desta tarefa

"histórica" (ibid., p. 10).

Se  parássemos  a  história  em  um  dado  ponto,  não  existiriam  classes  mas
simplesmente uma multidão de indivíduos com uma multidão de experiências. Mas se
observássemos estas pessoas durante um período adequado de transformação social,
podemos observar padrões em suas relações, suas ideias e suas instituições. Classe
é definida pelas pessoas vivendo suas próprias histórias, e, afinal, esta é a sua única
definição232 (THOMPSON 1963, p. 11).

Nessa  concepção  de  classe  há  uma  possibilidade  rica  e  inspiradora  de  pensar

território e resistência a partir da luta de classes que, segundo Thompson (2001, pp.

273-274), é o conceito prioritário, diante do fato de que demasiada atenção seria

dada à definição e à discussão das classes sociais em si, sem pensar  a sua  luta

junto. Sem luta, porém, não há como pensar a formação de uma classe:

A questão é que não podemos falar de classes sem que as pessoas, diante de outros
grupos,  por  meio  de um processo  de luta  (o  que  compreende  uma luta  em nível
cultural), entrem em relação e em oposição sob uma forma classista, ou ainda sem

231 Tradução  livre.  No  original:  "(...)  class  happens  when  some  men,  as  a  result  of  common
experiences  (inherited  or  shared),  feel  and  articulate  the  identity  of  their  interests  as  between
themselves, and as against other men whose interests are different from (and usually opposed to)
theirs. The class experience is largely determined by the productive relations into which men are born
- or enter involuntarily. Class-consciousness is the way in which these experiences are handled in
cultural terms: embodied in traditions, value-systems, ideas, and institutional forms. If the experience
appears as determined, class-consciousness does not. (...) Consciousness of class arises in the same
way in different times and places, but never injust the same way. "
232 Tradução livre. No original: "If we stop history at a given point, then there are no classes but
simply a multitude of individuals with a multitude of experiences. But if we watch these men over an
adequate period of social change, we observe patterns in their relationships, their ideas, and their
institutions. Class is defined by men as they live their own history, and, in the end, this is its only
definition. "
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que modifiquem as relações de classe herdadas, já existentes.

Esse processo  de  luta  expressa-se  através  da  ação  mais  ou  menos  explícita  e

visível, sempre coletiva.

A ação coletiva é a principal expressão da classe social. É através dela que podemos
enxergar  a  classe  social,  pois  a  ação  seria  a  conjunção  de  interesses  de  uma
determinada  classe.  Estes  interesses  podem  ser  imediatos  ou  em  longo  prazo
(DIÉGUEZ 2008).

A nossa concepção do espaço como resultante e constituinte de relações sociais

permitiria,  se  parássemos  o  tempo,  ver  algo  mais  do  que  "simplesmente  uma

multidão  de  indivíduos  com  uma  multidão  de  experiências"  tal  como  afirma

Thompson,  já  que  a  transformação  social,  no  decorrer  do  tempo,  inscreve-se  e

molda o  espaço,  um espaço que lembra,  “tem memória”,  no  sentido  que Milton

Santos (2004, p. 9) aponta que "o espaço é a acumulação desigual de tempos" e

cuja  expressão  no  presente  também condiciona  e  de  certa  forma prevê  futuros

possíveis que deste presente nascem. Se classe é definida pelas pessoas vivendo

suas próprias  histórias  e  pela  ação coletiva,  esta  ação coletiva  envolve  práticas

espaciais.  Classe  também  é  definida  pelas  pessoas  vivendo  suas  próprias

espacialidades e territorialidades,  isto é,  produzindo espaço,  territorializando-se e

neste  sentido  classe  tem  território  e  território  tem  classe,  as  lutas  das  classes

periféricas instituindo territórios periféricos.

Referente à relação entre classes e espaço, Roberto Lobato Corrêa (2013, p. 43)

diferencia “autossegregação” e “segregação residencial”. A primeira:

(...) é uma política de classe associada à elite e aos estratos superiores da classe
média  [e]  (…)  implica,  ao  menos  por  parte  de membros do grupo  de alto  status,
controle, em maior ou menor grau, do aparelho de Estado, das principais atividades
econômicas, das melhores terras urbanizáveis e de empresas imobiliárias.

Já a segunda:

(…) segregação residencial das classes subalternas resulta também de uma política
de classe, gerada por aqueles que detêm o poder, controlando diferentes meios de
produção. É possível distinguir a segregação imposta (…) e a segregação induzida
(…). A política de classe que gera a segregação imposta e induzida é efetivada de
modo explícito.

Esses modos explícitos, segundo Corrêa, envolvem a expulsão à força, a qual se

refere  como  “limpeza  social”.  Esta  expulsão  à  força  encontra  como  forma  de
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dominação espacializada complementar na contenção territorial violenta: uma vez

expulsos de um local, e tendo lutado pela permanência em outro (mais difícil de se

morar, mais distante, menos valorizado, etc.), favelados sofrem, no dia a dia, com o

controle territorial violento imposto por exército-polícia-milícia-tráfico. 

Haesbaert (2012, pp. 192-195), ao discutir na década de '90 a temática da migração

forçada,  cuja  dimensão  tem  aumentado  de  forma  dramática  em  anos  recentes,

propõe chamar de aglomerados 'radicais',  acampamentos precários que somente

estariam  sobrevivendo  devido  ao  assistencialismo  internacional,  e  que  se

caracterizam por um vínculo muito frágil entre sociedade e território, até pelo seu

caráter  temporário  ou  de  futuro  completamente  incerto.  Segundo  Haesbaert,  os

forçados à sobreviver em tais condições seriam "sem classe",  sugerindo que um

vínculo mínimo entre um grupo de pessoas em situação de emergência, de crise

e/ou de opressão e o território, segundo Haesbaert, deve ser estabelecido para que

seja possível considerar-se um estágio inicial  de formação de uma classe social.

Neste  sentido  refugiados  em  acampamentos  estariam  completamente

desterritorializados enquanto classe social. Trabalhos subsequentes do mesmo autor

deram crescente importância a processos de reterritorializações, sempre vinculadas,

de  forma  simultânea  ou  não,  a  desterritorializações  sofridas  pelas  classes

periféricas.  Neste  sentido,  poderíamos  considerar  que  também  em  um

acampamento de refugiados há formas das pessoas se organizarem no território que

constituem elementos de reterritorializações resistentes e que mesmo em estado

embrionário  e  muito  incompleto,  podem  representar  processos  relacionados  à

instituição  e  com  isso  territorialização  de  classe.  Em  tempos  onde  milhões  de

refugiados são rejeitados pelos países onde procuram abrigo ganham importância

acampamentos de longa duração, como é o caso de acampamentos ao redor das

trilhas que levam trens da França à Grã-Bretanha em Calais. Grades cada vez mais

altas dificultam a possibilidade dos refugiados continuarem o caminho até o seu

destino  desejado e eles  ficam em uma situação sem ida,  sem volta  em meio  à

Europa.233 A questão destes e de refugiados em geral leva à pergunta: pode uma

classe social realizar-se sem minimamente territorializar-se? Pode um grupo social

dominado  relacionar-se  no  espaço  sem  instituir-se,  ao  menos  em  estado

233 Um  artigo  que  trata  da  situação em  Calais  encontra-se  no  jornal  online  Público:
<http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-terra-prometida-para-os-imigrantes-de-calais-esta-tao-perto-e-
tao-longe-1636391> (Acessado 11/08/2015)
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embrionário, enquanto classe?

No Rio de Janeiro, a importância da temporalidade do vínculo sociedade-território é

bem  expressa  pelas  diferenças  entre  e  intra-favelas.  Favelas  recentes  ou,

igualmente, favelas que durante muitos anos mantiveram-se em incerteza diante de

sua continuidade, são favelas menos estruturadas, apresentando mais dificuldades

aos seus moradores no dia a dia, onde também as formas brutas de dominação

reinam de forma aparentemente mais solta. O território torna-se um território mais

adequado  à  realização  da  vida  e  convivência  no  decorrer  do  tempo,  já  que  o

decorrer de um "tempo de favela" significa também um decorrer do "tempo de luta".

A favela é assim um espaço de “acumulação desigual de tempos” de luta, constitui-

se  pela  acumulação  de  reterritorializações  resistentes  em  diferentes  momentos

históricos de sua trajetória. A nível individual, podemos ver quanto mais tempo uma

pessoa ou uma família se mantém no mesmo local na mesma favela, mais tende a

conseguir estruturar sua casa e seu redor, construindo o espaço no qual convive a

longo prazo. Este processo, porém, é acompanhado pelo complexo jogo entre lutas

por conquistas que levariam à construção de poder popular e lutas por concessão e

mediação que tornam os beneficiários mais dependentes, em diálogo com Jong, dos

centros e/ou tornando-se novos centros, onde a maior integração de um indivíduo,

no que ganha um emprego melhor, com isso aumentando seu status social, etc.

pode  fazer  com que  laços  mais  antigos  de  solidariedade  e  a  própria  forma  de

interagir com o território favelado (abrindo negócios empregando outros moradores

em relações precárias de trabalho), mudem e aos poucos deixam cada vez mais de

formarem formas resistentes de convivência.

Neste sentido,  Jaílson de Souza e Silva & Jorge Barbosa (2006, p.  98,  grifo  no

original) elaboraram o conceito de morada:

Quando se trata das favelas a habitação não se resume aos padrões hegemônicos do
uso exclusivamente residencial. A casa possui outro sentido. Isso, porque a habitação
no cotidiano dos espaços populares exerce funções muito mais amplas do que a de
uma simples residência. 

Quando  falamos  de  moradias  populares  estamos  falando  de  muito  mais  do  que
paredes e compartimentos domiciliares. Não se trata simplesmente de um abrigo para
uma úncia família. É uma morada. Um espaço plural, onde grupos unidos por valores,
práticas, vivências, memórias e posição social constroem seu enraizamento como
força de realização das suas vidas. A morada significa que as pessoas estão inseridas
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em relações socioespaciais. Elas não estão situadas em um lugar qualquer, mas sim
em  um  lugar  que  reúne  qualidades  materiais  e  simbólicas  produzidas  por  elas
mesmas. 

A  possibilidade  de  constituírem-se,  em  uma  cidade  capitalista,  territórios  com

relações ao mínimo menos mercadologizadas, é fruto de práticas resistentes diante

de relações de dominação centro-periferia. Isto sugere, uma vez que mude a relação

dominação-subordinação/resistência, também mudam as formas socioespaciais com

as quais se expressam. O estado quando entra como agente que ativamente planeja

e constrói espaços de moradia popular, o faz imprimindo uma relação de dominação

no próprio ato de (inter-)ação com as classes periféricas. É aqui que há uma tensão

entre o que Silva & Barbosa elaboram como conceito de morada e os processos de

articulação política a nível do planejamento urbano. Os dois autores afirmam (2006,

p. 99, grifo no original):

Propomos a elaboração de políticas de urbanidade que estabeleçam a produção e
gestão integradas de infra-estruturas de serviços (drenagem, coleta e tratamento de
esgoto e lixo, abastecimento de água e pavimentação) que proporcionem moradas de
qualidade para os residentes das favelas e periferias urbanas.

Barbosa (2012, p. 104, grifo no original) acrescenta:

Inserir  o  conceito  de  morada como  referência  para  a  regularização  fundiária  das
ocupações populares urbanas significa, sem a menor dúvida, reconhecer que cada
grupo  social  é  portador  de  referências  sociais  e  registros  culturais  inseridos  em
determinados territórios.

Quais evidências levariam a apostar na possibilidade de agentes e instituições de

Estado  responsáveis  pelo  planejamento  urbano,  quando  relacionam-se  com  as

classes  periféricas,  terem  a  disposição  ou  capacidade  de  planejar,  dentro  dos

marcos  do  sistema  econômico  vigente,  considerando  formas  socioespaciais  de

convívio  popular. Como formas que  nascem de uma relação  antagônica  e,  pelo

ponto  de  vista  das  classes  periféricas,  de  resistência  ao  Estado  e  seus  atores,

podem,  (num  ato  de  boa  vontade?)  tornar-se  políticas  do  próprio  Estado  em

antagonismo ao qual elas surgiram e se materializaram? As inúmeras experiências

em habitação popular, desde parques proletários do Banco Nacional de Habitação

(BNH)  até  conjuntos  habitacionais  do  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento

(PAC) (BARTHOLL 2013) ou o atual Programa Morar Carioca permitem sugerir que

o  Estado  é  capaz  de  planejar,  de  cima  para  baixo,  inspirando-se  na  auto-
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organização popular? Ou, relacionado com estas questões, considerar que, segundo

Barbosa  (2012,  p.  105),  “(…)  a  regularização  fundiária  de  espaços  populares

(favelas  e  periferias)  se  inscreve  como  um  campo  da  política,  da  reinvenção

cidadã?”

Enquanto conceito de análise,  a ideia de morada dialoga com a ideia de território

como abrigo, tal como proposto por Milton Santos que, inspirado em trabalhos de

Jean Gottman, afirma que para "atores hegemonizados" aquilo que ele denomina de

"território usado" tem uma função de:

(…) abrigo, buscando constantemente se adaptar ao meio geográfico local, ao mesmo
tempo que recriam estratégias que garantem sua sobrevivência nos lugares (SANTOS
apud Haesbaert 2004, p. 59). 

Os territórios favelados têm essa função de abrigo referente a uma diversidade de

formas de dominação. Todas as dimensões econômico-político-sócio-cultural entram

em jogo, já que as classes dominantes constantemente buscam fazer uso da:

(…)  facilidade  com  que  a  territorialidade  pode  classificar,  comunicar  e  aplicar  o
controle,  a  facilidade  para  definir  relações  sociais  impessoal  e  hierarquicamente
(SACK 2011, P. 89).

Diante deste uso dominante de território, as favelas apresentam-se como territórios

das classes periféricas com certas funções para estas classes, o que talvez tenha se

tornado  evidente  nas  recentes  dinâmicas  desencadeadas  pela  ocupação  militar-

policial  de  favelas  do  Rio  de  Janeiro  no  âmbito  da  instalação  de  Unidades  de

Policiamento Pacificador (UPP).  Quando propaga-se a “reconquista” de territórios

favelados pelo Estado e sua consequente “(re-)integração”  à cidade, a cidade a qual

as favelas devem ser “(re-)integradas” é uma cidade-mercadoria e cidade-empresa,

ou com Marcelo Lopes de Souza (2013) “empresarialista”, na qual a lógica do lucro

(entre outras formas de dominação, o racismo, o machismo, etc.) determinam as

dinâmicas territoriais234. Uma vez que um território, que entre outros tem uma função

de abrigo  para  as  classes periféricas  que nele  se  territorializam,  é  integrado de

forma  forçada  e  violenta  a  esta  cidade,  através  de  um  controle  militar-policial

234 Carlos Vainer no trailer do documentário “Domínio Público” formula: “Essa ideia básica pensa a
cidade essencialmente não como um espaço social, político, complexo, cultural, não. No pensamento
neoliberal, a cidade é despolitizada, por que ela é transformada pura e simplesmente num negócio.
Por que a política significa dizer: 'Vamos nos reunir para decidir o que é que fica melhor.' 'Quem é
você para dizer o que fica melhor, o mercado quem vai dizer o que que é o melhor!'” Fonte: Vide nota
de rodapé na página 211.
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diferenciado(r),  a função de abrigo vai  ser abalada neste processo:  a  integração

territorial de um território de resistência ao sistema dominante (de dominação) leva à

sua  desterritorialização  parcial  e  com  isso  o  transforma  em  um  território

desintegrador, ou se quisermos dizer assim, incluir um território com características

includentes em um sistema produtor de exclusões (um de seus modus operandi), faz

com que este território transforme-se em um território mais excludente. 

Não  nego  com  isso  nenhuma  das  formas  com  que  nas  favelas  produzem-se

exclusões, mas numa realidade multiterritorial precisamos olhares parciais não para

desvinculá-las e super-valorizar uma perspectiva sobre a outra, mas para conseguir

chegar  em  “olhares  e  conclusões”  parciais  sobre  os  processos  em  curso  que,

articulados, ajudam em compreender o quadro geral. Isso sugere que o processo

inverso também deve ser aplicado. Da mesma forma que importantes funções das

favelas como abrigo sofrem degradação considerável ao serem “integrados”, outras

dinâmicas outrora excludentes podem ser superadas. O meu argumento aqui seria

que o “saldo” deste processo dificilmente deve ser positivo pelo ponto de vista das

classes  periféricas  em  seu  conjunto  e  a  longo  prazo  diante  de  processos  de

transformação vindas de cima para baixo, dos centros para a periferia.

O que temos visto, sobretudo nas favelas menores da Zona Sul, caracterizadas pela

sua proximidade a bairros de classe média e alta e também locais turísticos é que o

drástico aumento do custo de vida levaram a uma gentrificação planejada, que está

levando a uma expulsão de moradores de suas favelas ("remoção branca").  Se as

UPPs têm como proposta  “integrar”  territórios  favelados à  cidade,  esta  proposta

implica  em desintegrá-las  enquanto  territórios  de  resistência.  O  Estado  entende

como se utilizar do território e de práticas espaciais para dominar. 

3.4.4  A LUTA DAS CLASSES PERIFÉRICAS,  UMA LUTA DE MUITAS  

LUTAS

A concepção multidimensional das relações de dominação base das reflexões neste

trabalho, expressa-se no uso de mais de uma denominação das classes em luta.

Cada  denominação  de  classe  que  utilizo  está  associada  nunca  única-  mas
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predominantemente  à  uma  das  dimensões  de  dominação,  a  principal  em  jogo

referente  ao  contexto  discutido,  sem  abandonar  com  isso  a  compreensão  das

dimensões  em  sua  articulação.  Quando  destacar  ou  prevalecer  a  dimensão

econômica numa relação de dominação-subordinação/resistência proponho utilizar o

termo  classes  exploradas,  referente  à  dimensão  política:  classes  dominadas,  e

referente  à  dimensão  social:  classes  populares.  Como  as  dimensões  estão

articuladas  nesta  abordagem  “multi-dimensional”,  a  dimensão  econômica  está

imbricada nestas relações, o que justifica o uso do próprio conceito de classe. No

entanto,  no caso de prevalecer  no olhar  da análise ou na realidade analisada a

dimensão  cultural,  sugiro  não  falar  em  classes  e  sim  em  grupos/povos/etnias

colonizados. As relações de dominação referente à dimensão cultural historicamente

antecedem as relações de classes e,  no presente,  continuam antecedendo e se

manifestando para além das próprias relações de classe. 

O termo principal de classe que utilizo surge com as reflexões neste trabalho, ao

abordar a multiterritorialidade de relações centro-periferia e discutir a importância da

periferia para a luta de classes como luta de muitas lutas: classes periféricas. Em

diálogo com as zona-do-não-ser de Franz Fanon, a relação centro-periferia permite

articular  a  dimensão  cultural  com  as  dimensões  econômica-política-social  no

conceito da perifericidade. Essa perifericidade econômica-política-social-cultural, no

que  se  tratar  da  articulação  da  dimensão  espacial,  é  permeada  de

geograficidade/espacialidade, expressa e materializa-se no espaço, constituinte das

perifericidades articuladas. A luta de classes é marcada por permanentes processos

de  periferização  referente  às  dimensões  articuladas.  Quanto  mais  as

periferizações/perifericidades coincidem e reforçam-se mutuamente, mais periférica

uma  classe  (e  seus  territórios).  Quanto  mais  periférica  uma  classe,  maior  sua

“distância” (em termos das relações de poder) dos centros, mais desigual a relação,

mais  subordinado,  ao  mesmo  tempo  que  mais  potencialmente  resistente  uma

classe, maior as margens de manobra de uma classe em termos de seus sujeitos

poderem  resistir  criando  e  criarem  resistindo,  menos  as  sociabilidades  e

territorialidades  constituídos  por  estas  classes  remetem  às  sociabilidades  e

territorialidades do sistema de dominação capitalista moderno/colonial.

Em termos das classes que exploram, dominam, oprimem pode-se falar em classes
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dominantes, classes centrais ou centros. Também dialoga com a realidade vivida na

luta de classes diferenciar entre classes baixas, médias e altas, muitas vezes as

principais  categorias  da  prática  quando  tratamos,  entre  os  nossos  grupos  e

movimentos  sociais  de  base,  das  diferenças  de  classe  no  Rio  de  Janeiro

diferenciando frequentemente bairros de classe média e alta de favelas e bairros

populares.

Bernardo Mançano Fernandes sugere que:

Una clase social no se realiza en el territorio de otra clase social (apud ZIBECHI 2011,
p. 133).

Tendo no território uma forma espacial que é constituída e determinada por relações

de poder, e tendo na relação dominação - subordinação/resistência a forma na qual

expressa-se a disputa por poder ou entre poderes (poder sobre-poder fazer, poder

de dominação-poder popular, vide cap. 3.5.1), os territórios das classes periféricas

são uma expressão espacial  de suas resistências. Ao mesmo tempo, dialogando

com a concepção de classes sociais do MCP tal como citado acima, se uma classe

social não se territorializa no território de outra classe social, quem é que estaria se

territorializando nas periferias urbanas? Estamos diante da formação de uma nova

classe ou estamos diante de um território mais aberto do que Fernandes sugere, um

território  periférico  onde,  sim, diferentes  classes  periféricas  territorializam-se  ao

mesmo tempo no mesmo (multi-)território? Tudo indica, que estes dois pressupostos

devem ser considerados conjuntamente para dar conta da complexa realidade das

periferias urbanas.

Ao refletir essa questão, Zibechi (2011, p. 134) chega a ponto de constatar que as

periferias urbanas:

...  siguen  creciendo  y,  sobre  todo,  siguen  siendo  diferentes:  espacios  donde  la
diversidad es una de sus señas de identidad y, sobre todo, donde existen formas de
vida no mercantiles, no colonizadas por el capital. Las periferias de las ciudades son el
equivalente urbano a los reguardos indígenas o a los territorios de los campesinos.
Dicho de otro modo, son la esperanza de un cambio radical anticapitalista, porque allí
existen relaciones sociales que pueden ser las bases para la  reconstrucción de la
sociedad.

Essa visão sobre as periferias urbanas aponta para as potencialidades, resistências
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genéricas e intrínsecas a estes territórios. A afirmação de Zibechi de enxergar nas

periferias urbanas uma "esperanza de un cambio radical anticapitalista" traz à tona a

questão o que,  em geral  e nos dias de hoje,  faria  com que uma transformação

radical anticapitalista fosse pensável e realizável, e, como isso se expressaria em

relação às periferias urbanas. Thorsten Bewernitz (2005) discute "problemas da luta

de classes na pós-modernidade235" (p. 63) indo em busca do sujeito revolucionário.

Considerando  diferentes  teorias  revolucionárias  da  esquerda  radical,  chega  à

conclusão de que este sujeito teria sido pensado a partir de três critérios principais. 

Segundo Bewernitz (pp. 70-72) o "critério da necessidade" parte da noção do sujeito

que sente e vê a necessidade da revolução devido à sua própria situação social na

sociedade.  Segundo  Bewernitz,  teorias  que  dialogariam  com  esta  perspectiva

tenderiam a  alegar  o  papel  da  transformação social  radical  aos  mais  oprimidos,

podendo até levar a posições cínicas que apostam na piora da situação em geral

para que assim aumente o número destes sujeitos revolucionários. 

O  segundo  sujeito  revolucionário  seria  o  sujeito  que  possui  uma  consciência

revolucionária  ("critério da  consciência"),  sendo  que  segundo  a  maioria  das

correntes autoritárias somente a classe trabalhadora com a ajuda de algum tipo de

vanguarda (partido,  sindicato,  intelectuais, etc.)  teria a capacidade de obter essa

consciência  revolucionária.  No  âmbito  de  um conceito  voluntarista  de  revolução

também  no  anarquismo,  encontramos  essa  perspetiva  que  difere  porém  pela

ausência da defesa da necessidade de uma vanguarda, mas que também parte do

pressuposto de que seria necessário influenciar as lutas dos trabalhadores para que

estes obtenham, a partir da luta, a consciência de sua condição de classe oprimida e

de seu papel na luta revolucionária.

Já  o  terceiro  sujeito  revolucionário,  segundo  Bewernitz,  determina-se  pela

possibilidade, numa perspetiva histórico-materialista, de fazer a revolução (“critério

da possibilidade”). Essa noção teria a maior proximidade com os escritos de Marx e

deveria  também  ser  adotado  por  anarco-sindicalistas  que  concordassem  que  a

classe trabalhadora, enquanto explorada e que garante a produtividade do sistema

capitalista, tem em suas mãos a capacidade de intervir na produção capitalista e

235 Tradução livre. No original: "Probleme des Klassenkampfes in der Postmoderne"
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com isso  na estrutura de  poder  em geral  (greve geral,  aquisição dos  meios  de

produção, etc.). 

O interessante e didático da distinção dos critérios propostos por Bewernitz é que de

alguma forma todas as correntes revolucionárias se veem diante do desafio, a partir

de uma relação “prática e experiência de luta - teoria - ideologia” (vide cap. 2.2),

elaborar  uma  noção  teórica-conceitual  que  discute  revolução  sob  luz  -  aqui  em

termos inter-subjetivos, ou seja gerais - das necessidades e das possibilidades de

sua realização, tendo na questão da (auto-)consciência a ferramenta que pode levar

a respostas, na prática e na teoria, referentes às duas, neste sentido relacionando o

“critério  da  consciência”  com  o  “critério  da  possibilidade”  e  o  “critério  da

necessidade” de tal forma, que interdependem para que processos revolucionários

tornem-se possíveis. Questões que daí surgem, são: Por que julgamos necessário

transformar o sistema vigente de forma radical (análise a partir da necessidade de

lutar)? E como pensamos que seja possível que uma tal transformação radical possa

vir a acontecer (análise a partir da possibilidade de avançar nas lutas)?

Vejo, portanto, em diálogo com Bewernitz (isto é, em diálogo, com a ajuda deste

autor, com as correntes do pensamento revolucionário), diferente das exclusividades

muitas  vezes  defendidas,  a  importância  da  complementaridade  dos  critérios  em

questão. Para dar um exemplo, muitas vezes discutiu-se na Argentina das revoltas

no início do milênio, que "o bairro é a nova fábrica", ou seja,  substituindo o sujeito

revolucionário do trabalhador fabril por um novo sujeito revolucionário, o morador de

um bairro (popular, ou em geral). Porém, a questão da transformação radical está

em jogo tanto "na fábrica como no bairro". Cada contexto e relação de dominação-

subordinação/resistência define sua própria relação entre a necessidade, a vontade

e a possibilidade de transformação radical, sempre sob luz da questão o quanto é

possível  e  necessária  a  consciência  de  dada  classe  social  para  que  tal

transformação seja realizável. 

Steve Pile (1997) em sua introdução a "geographies of resistance" (geografias de

resistência) traz ao debate posições referentes à luta de classes e ao movimento

social  de David Harvey e Manuel Castells. David Harvey, em um artigo de 1993,

reflete sobre um incêndio em uma fábrica de processamento de frangos na cidade
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de  Hamlet  na  Carolina  do  Norte  ocorrido  em  1991.  De  200  trabalhadores,  25

perderam suas vidas e 56 ficaram gravemente feridos. Harvey critica que condições

e  direitos  trabalhistas  no  estado  teriam  sido  ignorados,  ignorando  com  isso  as

reivindicações e avanços anteriores do movimento dos trabalhadores. Para pensar o

que  teria  levado  ao  enfraquecimento  desse  movimento  e  com isso  a  condições

precárias  de  trabalhos,  Harvey  argumenta  que  o  que  os  unia  todos  seria  sua

condição de classe trabalhadora e que formas tradicionais de luta dos trabalhadores

poderiam ter salvado vidas, enquanto a multiplicidade de focos de resistência teria

desfocado essa luta. Segundo Pile (1999, p. 7, citando Harvey 1993, p. 46):

Nesse análise, mobilização em volta de experiências sanguentas de opressão racial e
de  gênero  não  teriam  provado  eficaz  na  resistência de  exploração  no  lugar  de
trabalho: realmente, essas experiências poderiam haver que ser marginalizadas para
formar uma resistência eficaz diante de injustiças de classe. Por que, 'quando uma
força de classe relativamente coerente depara com uma oposição fragmentada, que
nem consegue conceber  seus interesses em termos de classe,  o  resultado não é
duvidável.”236

A  diversificação  de  lutas  na  interpretação  de  Harvey  é  criticada  por  levar  à

fragmentação da classe trabalhadora. Na formulação de medidas para inverter esse

quadro, Harvey propõe entre outros,  uma hierarquização definitória de opressões,

colocando  a  luta  dos  trabalhadores  em  seus  lugares  de  trabalho  no  topo  da

hierarquia e aceitando que outras formas de opressão sejam marginalizadas (ibid.).

Uma coisa é defender a importância das relações capital-trabalho e a posição de

cada sujeito e cada classe nessa relação, dizer que é necessário secundarizar lutas

contra  a  repressão  de  gênero  ou  contra  o  racismo  para  fortalecer  a  luta  dos

trabalhadores  é  outra,  muito  problemática.  Pile  traz  como  contraponto  da

argumentação de Harvey, as reflexões de Manuell Castells (1983) sobre movimentos

sociais  urbanos  em  sua  obra  "The  city  and  the  grassroots"  (A  cidade  e  os

movimentos  de  base),  sobretudo  a  partir  de  experiências  da  cidade  de  São

Francisco.

Segundo Pile (ibid., p. 10), Castells defende que:

Os objetivos de qualquer movimento social seria, então, compensar desigualdades em

236 Tradução livre. No original: “In this analysis, mobilisation around the blood-soaked experiences of
racial and gendered oppression would not have proved effective in resisting workplace exploitation:
indeed, these experiences might have to be marginalised in order to form an effective resistance to
class injustices. For, 'when relatively coherent class force encounters a fragmented opposition which
cannot even conceive of its interest in class terms, the result is hardly in doubt.'”
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volta de serviços sociais, moradia, emprego, identidade cultural, autoridade política e
assim adiante. Desde que a mobilização é orientada por um fim, políticas eficazes
podem ser formadas em torno de qualquer eixo de poder – seja os pobres contra os
ricos, os negros contra os brancos, os homossexuais contra heterossexuais...237

Nisso, Castells defende que o movimento social é mais forte ao focar em apenas um

destes eixos, o que leva Pile à conclusão que tanto para Harvey como para Castells,

a identidade política é a mais eficiente uma vez que é singular, sendo que Harvey

parte da importância primordial de uma única, a do trabalhador, em sua relação de

trabalho:

Onde a análise de Harvey e Castells começa a divergir, no entanto, é na questão da
'resistência'.  Para Harvey, resistência  deve ser  baseada na oposição à exploração
laboral: a classe trabalhadora tem que se opor às estrategias e táticas de capitalistas
vampiros. Na análise de Castells, tem uma distinção analítica entre 'sociedade civil'
(onde  identidades  sociais  –  e  políticas  –  são  produzidas  através  de  múltiplas
determinações de raça, gênero, classe, sexualidade etc.) e o 'Estado'. Essa distinção
leva Castells a concluir que as comunidades de resistência têm que agir em termos –
e dentro dos espaços – definidos pelo Estado (ibid., p. 12).238

Considerando o exemplo da luta dos trabalhadores da fábrica discutida por Harvey, e

considerando que entre os empregados da fábrica há negros e negras, latinos e

latinas, e também brancos que em sua maioria são moradores de bairros periféricos:

se existissem formas desses grupos lutarem em seus bairros,  fortalecerem suas

identidades resistentes e com isso sua posição de luta,  não há dúvida  que sua

capacidade e força de travar lutas eficazes na fábrica onde são explorados seria um

tanto maior do que se não fizessem nada nos seus locais de convívio e interação

social. Talvez devêssemos voltar às realidades sociais analisadas e que deram base

ao Marxismo clássico  no qual  Harvey  se  apoia:  certamente o que fortaleceu os

trabalhadores  era  que  se  territorializavam  tanto  nas  fábricas  como  de  forma

duradoura  nos bairros  proletários,  ou  seja,  os  seus  territórios  de  convívio e

reprodução  tinham  um  papel  importante  na  sua  autoinstituição  (CASTORIADIS

2004) e na auto-organização enquanto classe trabalhadora. Por que então, somente

237 Tradução  livre.  No  original:  “The  goals  of  any  social  movement  would  be,  then,  to  redress
inequalities around social services, housing, employment, cultural identity, political authority and so on.
Since mobilisation is goal-oriented, effective politics can be formed around any axis of power - whether
the poor versus the rich, or blacks versus whites, or homosexuals versus heterosexuals...”
238 Tradução livre. No original: “Where the analysis of Harvey and Castells begin to diverge, however,
is  on  the  issue  of  'resistance'.  For  Harvey, resistance  is  to  be  grounded  in  opposition  to  labour
exploitation:  the  working  class  must  oppose  the  strategies  and  tactics  of  vampire  capitalists.  In
Castell's analysis, there is an analytical distinction between 'civil society' (where social - and political -
identities are produced through multiple determinations of race, gender, class, sexuality and so on)
and the 'state'. This distinction leads Castells to conclude that communities of resistance have to act
on terms - and in the spaces - defined by the state.”
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por  terem-se  diversificado  as  relações  sócio-espaciais  entre  dominadores  e

dominados,  abandonar o papel  e a importância dos territórios periféricos fora da

fábrica?

Por outro lado considerando a posição de Castells, as experiências e os contextos

específicos de cada um dos movimentos urbanos é essencial para compreender e

pensar a luta de classes na cidade na virada do milênio. Mas sem pensar como elas

estão  relacionadas  (entre  si,  diante  das  relações  de  dominação),  é  impossível

pensar como se complementam e podem fortalecer ou não uns aos outros. Para

pensar as lutas em (seu) conjunto é imprescindível pensá-las a partir de sua posição

comum, que tem na dimensão econômica das relações centro-periferia,  um eixo

forte  e  ente  conector,  mas  não  o  único.  Reconhecer  a  particularidade  de  lutas

urbanas não significa ter que abandonar a luta de classes, tanto como categoria de

análise  como  experiência  vivida  e  percepção  do  real.  A  violência  bruta  que

caracteriza  a  realidade  nas  periferias  urbanas,  a  violência  de  Estado  contra  as

classes periféricas, evidencia uma luta que em muitos momentos ganha traços de

uma  "guerra"  de  classe.  Nesse  sentido,  proponho  nem  “só”  Harvey,  nem  “só”

Castells.

Lutas  contra  o  racismo,  o  machismo,  a  etnofobia,  a  homofobia,  a  exploração

econômica,  a  dominação  política,  etc.  têm grande  importância  para e  são  uma

realidade  nas periferias, e, como tais,  integram-se na perspectiva de trabalho de

base (territorial) em territórios periféricos. Cada contexto local e cada relação dos

grupos de resistência com esse contexto definirá a ordem de importância dessas

lutas. Entre os quatro grupos que autorrefletem seus trabalhos nesta tese (cap. 4.2)

já temos uma diversidade respeitável de como é tratada essa questão que também

expressa-se  na  diversidade  de  suas  práticas  espaciais  resistentes  (cap.  4.3).  O

coletivo Ocupa Alemão tem abraçado cada vez mais a questão racial e a luta contra

a supremacia branca como questão chave para a luta de seu grupo, as favelas nas

quais  atua  e  a  partir  daí  também em termos  gerais,  discutindo a  superação do

sistema de dominação como uma luta de superação da supremacia branca. O grupo

Os Neguin Q Não C Kala também considera a questão da luta contra a dominação

racial  como muito  importante,  ambos  os  grupos  relacionando  a  questão  da  luta

negra aos territórios favelados. Conforme eles, se os interpreto de forma correta, a
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luta negra territorializa-se nas cidades nas favelas, é a história e a experiência dos

negros  resistentes  que  fazem  da  favela  o  que  ela  é  em  sua  essência.  Já  na

Comunidade Popular  Chico  Mendes que atua sempre em diálogo direto  com as

discussões do Movimento das Comunidades Populares articulado a nível nacional,

as questões como raça e gênero são vistas e pensadas como integradas à luta das

classes trabalhadoras. Ao mesmo tempo, como já apontamos em outro momento,

consideram fundamental o reconhecimento de quatro classes sociais principais em

luta  no  Brasil  –  indígenas,  quilombolas,  operários  e  camponeses,  com  isso

reconhecendo a importância das lutas indígenas e negras. Já o coletivo Roça!, o

qual  faço  parte,  dentro  de  um  contexto  do  movimento  social  atuante  na  Maré

(campanhas,  Bloco  de  Samba  Se  Benze  Que  Dá,  o  próprio  coletivo)  vê  na

identidade favelada e na luta dos favelados em seus territórios, no nosso caso a

favela Timbau, o pano de fundo sob o qual pensa e desenvolve seu trabalho de

base.

Entre os que estão em luta, acredito (e vejo colocado em prática pelos grupos), as

duas coisas podem funcionar junto: respeitar a posição e a importância dada pelos

grupos às suas lutas e ao mesmo tempo construir junto com base numa relação de

diálogo e respeito  mútuo e assim construir  as lutas em sua complementaridade.

Lutas  particulares  nesta  perspectiva  radicalizam-se uma vez que conectam-se e

pensam-se  junto  em  um  movimento  amplo  e  integrador.  A  luta  pela

(auto-)emancipação e anti-dominação é uma luta anti-capitalista, e uma luta anti-

capitalista é uma luta anti-(qualquer forma de) dominação. A luta de classes é uma

luta de muitas lutas. 

Passados  trinta  anos  desde  David  Harvey  publicou  seu  artigo,  mudou

significativamente  sua  relação  com  a  questão  “bairro-fábrica”?  Em  uma

apresentação em São Paulo em julho de 2015 por um lado dialogando com Murray

Bookchin,  por  outro  lado  revisitando  Antonio  Gramsci,  argumenta  a  favor  da

crescente importância dos bairros na organização da classe trabalhadora:  

Gramsci  já  sugeria  isso  em 1919 quando dizia:  (…)  os  conselhos  de fábrica  não
funcionam tão bem sem a organização dos bairros urbanos. Nos bairros urbanos todos
os  elementos  se  conjugam.  Reúne-se  não  só  o  operário  siderúrgico  e  o
automobilístico, mas também o gari, o chapeiro, o garçom, o funcionário de telefonia,
(…)  E  Gramsci  defendia  que  uma  organização  territorial  como  essa  fornece  uma
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melhor  compreensão  da  condição  da  classe  trabalhadora  como  um  todo  do  que
pensando a organização a partir dos conselhos de fábrica que restringe a imagem da
classe  trabalhadora  a  uma  indústria  e  processo  laboral  específico  (…)  Dessa
perspectiva, as perspectivas territoriais da luta de classes ganham importância239.

Ao entrarmos em diálogo direto com os movimentos sociais de base no capítulo 4

veremos que o Movimento das Comunidades Populares a partir de meados de 1980

começou a discutir  a  transferência  de sua atenção e atuação para  as periferias

urbanas,  o  que  não  implicou  que  os  trabalhadores,  militantes  do  movimento

tivessem abandonado em algum momento sua participação na organização no lugar

de trabalho.

Territorializações  mais  contínuas  e  territorializações  temporárias,  em  locais  de

trabalho  e  nas  favelas  e  outras  periferias  urbanas  tecem-se  como  uma  rede

complexa no espaço urbano. Muitas vezes a forma que moradores de favela têm

para “burlar” a desinformação da mídia corporativa sobre o que está acontecendo

em outras favelas da cidade é a troca direta com colegas de trabalho e é frequente

nas nossas discussões sobre os processos de reestruturação em curso, como das

UPPs,  que  os  moradores  referem-se  a  relatos  de  outras  favelas  vindas  destas

trocas. Como desenvolvo melhor no capítulo 4, estas relações constituem relações

de  territórios-de-resistência-rede  múltiplas  entre  as  quais  umas  concretamente

tecidas através das práticas espaciais de movimentos sociais de base.

O potencial de ruptura das lutas de classes baseia-se na sua complementaridade. A

complementaridade de lutas  das classes periféricas,  pensadas em seu conjunto,

condiciona  ao  mesmo  tempo  que  deriva de  uma  multidimensionalidade,  -

escalaridade e -territorialidade de múltiplas relações centro - periferia (de dominação

– subordinação/resistência). A partir dessa noção de complementaridade das lutas,

qual o papel da “perifericidade” das classes e de seus territórios? 

Numa relação de continuum entre posições mais periféricas e mais centrais, quanto

mais  periférica,  maior  o  grau  de  opressão  sofrida,  menor  a  influência  sobre  os

centros; ao mesmo tempo que maior também a autonomia relativa possível referente

239 Transcrição da legenda da filmagem da apresentação de “David Harvey: The revolutionary class
today.”  São  Paulo,  Junho  de  2015.  <https://www.youtube.com/watch?t=444&v=JAxv64m4gsM>
(Acessado em 05/11/2016)

254



a eles, menor a subordinação direta sob algumas de suas regras e lógicas. E quanto

mais central, maior o grau de integração (e de benefícios próprios) no sistema de

opressão, maior  a  influência sobre os centros,  mas também menor  a autonomia

relativa possível referente às suas regras e lógicas. Lembrando da lógica intrínseca

à  relação  centro-periferia,  o  centro  devendo  sua  existência  às  periferias  (e

transformação radical significando a superação dos centros sem colocar um novo

centro em seu lugar), quanto mais próximas ao centro, menor a necessidade pela

transformação radical e menor também a real possibilidade de realizá-la.

A importância da complementaridade das lutas se dá tanto  de forma  entre lutas

como em meio a cada uma delas. Diversas lutas se complementam e se fortalecem

mutuamente  (entre si),  tendo  um  aliado  forte  de  suas  resistências  no  espaço

territorializado. Em meio a elas, posições (teóricas) supostamente opostas podem se

complementar dentro de um mesmo campo de dominação-subordinação/resistência.

A luta contra o capital pode ter momentos/elementos de trabalhadores lutarem por

melhorias de suas condições de trabalho como momento/elementos de negação da

própria  relação  capital-trabalho,  de  forma  que  classes  periféricas  buscam  auto-

organizar o suprimento de suas demandas básicas materiais em formas de trabalho

coletivo autogeridas. Tanto quanto a luta pelo reconhecimento de uma identidade

enquanto classe periférica pode ser complementar à negação de qualquer rótulo ou

identidade em outro momento da luta, muitas vezes o que parece se contradizer

podem ser elementos de etapas distintas de um mesmo processo.

A  complementaridade  de  lutas  se  dá  tanto  de  forma  horizontal  e  transversal.

Diversas lutas complementam-se e fortalecem-se mutuamente de forma horizontal. A

complementaridade  transversal  aponta  para  a  possibilidade  que  posições

supostamente opostas podem se complementar dentro de um mesmo campo de

dominação-subordinação/resistência.  A  luta  contra  o  capital  pode  ter

momentos/elementos de trabalhadores lutarem por melhorias de suas condições de

trabalho dentro da relação capital-trabalho (dimensão primeiramente econômica) ao

mesmo tempo em que momentos/elementos de negação da própria relação capital-

trabalho (dimensão cultural, anti-colonial), de forma que classes periféricas buscam

manter ou construir formas outras da reprodução social e material da vida. A luta

pelo reconhecimento de uma identidade enquanto classe periférica em um momento
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pode ser complementar com a negação de qualquer rótulo ou identidade em outro

momento da luta. 

A complexidade do todo estando representada em suas partes, as contradições do

sistema de dominação des-re-territorializam-se de forma acentuada em territórios

periféricos. A superação de formas de dominação trans-/intra-classe e -territorial está

integralmente articulada às lutas inter-classe e -territoriais das classes periféricas em

busca de superar as relações de dominação  nas e a partir  das periferias.  Eis a

importância da periferia na luta de classes.

3.5 FAVELA, TERRITÓRIO, RESISTÊNCIA

Sociedade e território, vê-se, são indissociáveis. Toda sociedade ao se constituir o faz
constituindo o seu espaço,  seu habitat,  seu território.  Ao contrário do pensamento
disjuntivo  que  opera  por  dicotomias,  como  quer  fazer  crer  o  ainda  hegemônico
pensamento eurocêntrico moderno, não temos primeiro a sociedade (ou o espaço) e
depois o espaço (ou a sociedade) – sociedade e espaço. Na verdade, sociedade é
espaço, antes de tudo, porque é constituída por homens e mulheres de carne e osso
que na sua materialidade corporal não podem prescindir da água, da terra, do ar e do
fogo (Porto-Gonçalves 2006, p. 163).

Retomo nesta parte algumas das linhas de raciocínio para aprofundar a análise das

relações de poder e de dominação-subordinação/resistência que estão em jogo em

territórios de resistência, no nosso caso, favelas no Rio de Janeiro, e acrescento à

abordagem multiterritorial centro-periferia da luta de classes uma discussão do papel

das relações de poder.

Território,  visto por muitos numa perspetiva política ou mesmo cultural,  é enfocado
aqui  numa  perspectiva  geográfica,  intrinsecamente  integradora,  que  vê  a
territorialização como o processo de domínio (político-econômico) e/ou de apropriação
(simbólico-cultural)  do espaço pelos  grupos humanos.  Cada um de nós necessita,
como um recurso 'básico', territorializar-se (HAESBAERT 2011, p. 16).

Se concordamos que a dimensão espacial  e  a territorialidade são "componentes

indissociáveis da condição humana" (HAESBAERT 2011, p. 20), elas são igualmente

componentes indissociáveis da luta de classes. Ademais, se lutar com isso significa

disputar também espaço e território, pensar a luta de classes significa, então, pensar

conjuntamente espaço e território. Jong (2008), em sua proposta de sistematizar as

classes sociais segundo diferenças no tipo de relação centro-periferia, aponta para a
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importância das dimensões econômica, social,  política e cultural  que determinam

relações de dominação entre classes dominantes, mais centrais, e classes sociais

periféricas.  Elas não necessariamente têm igual  importância  sempre,  e  pensar  a

ruptura do sistema capitalista significa também pensar a diversidade de papéis que

cada uma destas dimensões possui em cada contexto de luta. Tal dimensão leva a

qual potencial de superação deste sistema pelas classes periféricas em luta? 

Sem  a  superação  do  sistema  de  dominação  capitalista,  qualquer  tentativa  de

emancipação social de grupos/classes dominados será sempre parcial, incompleta e

sob permanente ameaça de verem retroceder suas conquistas. Ao mesmo tempo,

sem  lutas  emancipatórias  de  grupos/classes  periféricos  contra  a  diversidade  de

formas com que os dominantes os dominam – e nem sempre focando na dimensão

econômica  –,  torna-se  difícil  imaginar  a  superação  do  capitalismo.  Sujeitos  em

movimento  e  empoderados  para  lutar  são  aqueles  sujeitos  empoderados  com

relação  a  todas  essas  dimensões.  A  luta  contra  o  racismo  –  uma  forma  de

dominação estruturante para todas as sociedades ocidentais –, a defesa dos povos

negros e de nações indígenas,  a  luta  contra  a etnofobia em geral,  a  defesa de

direitos dos campesinos, ribeirinhos e tantos outros grupos ou classes sociais terão

perspetivas de avanços decisivos se se abrirem para o conjunto das dimensões de

dominação  que  os  oprime.  Ou  a  luta  das  classes  periféricas  é  uma  luta  pela

libertação econômica, social, política e cultural, ou será uma luta que, no máximo,

conseguirá trocar uma forma de dominação pela outra, de substituir um centro velho

por outro novo. A luta dos trabalhadores, muitos (e cada vez mais) precarizados, da

massa dos sub- ou des-/subempregados e da massa cada vez maior “sem utilidade”

do  ponto  de  vista  do  capital  terá  maior  força  quanto  mais  integrar  as  outras

dimensões de dominação em sua perspectiva de luta. Isso não quer dizer que todas

e todos devem lutar por tudo, e com isso ganhando nada. Não é porque cada grupo

(e também dentro de seu grupo) luta contra seu contexto específico de dominações

sofridas que esta luta se torna a mais importante, ou a única relevante. Ao contrário,

ela ganhará em força e fôlego uma vez que se integre e dialogue com as demais

lutas. Com isso, pensar a complementaridade das lutas não significa relativizá-las, e

sim radicalizá-las em sua perspetiva.
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3.5.1 ESPAÇO, TERRITÓRIO, PODER

Seja  para  amenizar  o  embrutecimento  representado e  condicionado pelas  cidades
atuais,  seja  para  conquistar  cidades  substancialmente  diferentes  e  mais  justas,  é
preciso refletir e agir levando em conta o que mais importa: a dinâmica das relações
sociais, em especial a dinâmica das relações de poder, e os vínculos disso com o
espaço,  na  sua  dupla  qualidade  de  produto  e  condicionante  das  relações  sociais
(SOUZA 2006, texto de orelha).

O espaço é produto e condicionante, ao mesmo tempo que constituinte de relações

sociais, processos de dominação-subordinação/resistência e, subsequentemente, de

poder.  Esther  Ceceña  (2008b,  p.  21)  fala  em  "espacios  de  resistencia"  para

denominar a importância do espaço na luta de classes:

Los  dominados,  los  subalternos,  sobreviven  y  resisten  porque  encuentran  o
construyen sus espacios y sus dinámicas propias; porque crean sus propias formas
políticas que Guha denomina 'la política del pueblo'.

Olhando para práticas de resistência densas de espacialidade, dialogando com o

conceito "práticas espaciais" elaborado por Henri Lefébvre, Marcelo Lopes de Souza

(2010b, p. 23) argumenta:

As  práticas  espaciais  têm  servido,  obviamente,  tanto  à  dominação,  à  coerção,  à
imposição de cima para baixo ou de fora para dentro das leis e normas que regulam a
vida de um grupo ou sociedade (ou seja, do nómos, ou do nómoi) - em uma palavra, à
heteronomia -, quanto à emancipação, à autodeterminação, à autodefesa legítima, ao
autogoverno,  à  instituição  livre  e  lúcida  das  leis  e  normas  pelo  próprio  corpo  de
cidadãos, diretamente - em uma palavra, à autonomia (grifos no original).

A favela  corresponde  a  uma  expressão  multiterritorial  do  encontro  de  práticas

(espaciais)  heterônomas  e  práticas  (espaciais)  autônomas,  nunca  puras.  Souza

(2012, pp.  99-111) propõe o conceito de  territorialidade autônoma, que podemos

entender  como  a  territorialidade  fruto  de  práticas  sociais  emancipatórias, que

tendem  à  autonomia,  raciocínio  que  pressupõe,  igualmente,  a  ideia  de  que  há

territorialidades  heterônomas, fruto  de  práticas  espacias  heterônomas.  A

multiterritorialidade periférica, que constitui o território favela, é o resultado, neste

sentido,  de  territorialidades  dominantes,  que  tendem  à  heteronomia,  e

territorialidades  resistentes,  que  tendem à  autonomia.  Tais  territorialidades  estão

intrinsecamente atreladas e travam embates hetero-des-territorializadoras e auto-re-

territorializadoras umas diante das outras, no espaço. As práticas espaciais, também

discutidas no Brasil por Roberto Lobato Corrêa (2012) nesta relação têm um papel

fundamental,  podendo  ser  “práticas  espaciais  insurgentes”  (SOUZA  2010)  ou
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(seguindo a nossa discussão) resistentes, tanto quanto dominantes. Nas favelas,

tais práticas são, em geral, cruciais para garantir sobrevivência e convivência, e com

isso também ganham um papel forte na atuação de movimentos sociais que nelas

atuam. Podemos dizer que “sem práticas espaciais insurgentes” não existiria favela,

portanto, para fortalecer as lutas de resistência nas e partir delas, é imprescindível

compreender as espacialidades em jogo nas práticas sociais dos agentes que atuam

e interagem na favela.

No que diz respeito à relação entre território e poder, Rogério Haesbaert (2011, p.

79) propõe que:

…o território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder,
do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das
relações de ordem mais estritamente cultural.

Souza  (2012,  p.  78),  por  sua  vez,  concorda  e  afirma,  relacionando  espaço  e

território, que o território "é fundamentalmente um espaço definido por e a partir de

relações  de  poder".  Referente  ao  poder,  Joanne  Sharp  et  al.  (2000) em

"Entanglements  of  power"  (emaranhados  do  poder)  abordam  "geographies  of

domination/resistance" (geografias  de  dominação/resistência)  baseados  numa

concepção  de  poder  apresentada  por  Foucault,  como  algo  "que  circula"  com

indivíduos simultaneamente submetidos  ao e executando  o poder (ibid., p. 1). Os

autores criticam uma visão do poder que corresponderia quase que exclusivamente

ao que denominam  "dominating power" (poder de dominação) e apontam para a

existência e importância do "resisting power" (poder de resistência), afirmando, com

Foucault, que poder tem tanto dimensões negativas como positivas (ibid., pp. 2-3,

grifos no original):

A palavra poder vem da palavra latina potere,  e diz 'ser capaz de'.  Neste sentido,
poder não deve somente ser visto como um atributo dos dominantes, expresso na
coerção ou no controle político, uma vez que ele também está presente na habilidade
de resistir.  Esta  resistência  pode  possibilitar  [aos  dominados]  encontrar  uma base
comum  na  luta  (como  na  capacidade  de  mobilizar  os  outros),  e  de  se  tornar
empoderados no próprio ato de resistência240

Devemos  acrescentar  aqui  que  esse  poder  de  resistência  não  somente  está

240 Tradução livre. No original: "The word power comes from the Latin word potere, meaning 'to be
able'. In this sense, power should not be viewed solely as an attribute of the dominant, expressed as
coercion or political control, since it is also present in the ability to resist. This resistance can enable to
find common ground in struggle (as in the power to mobilise others), and to become empowered in the
very act of resistance."

259



presente enquanto "habilidade de resistir", como também deriva da necessidade de

resistir,  lembrando  os  três  critérios  (da  possibilidade,  da  necessidade  e  da

consciência)  discutidos  por  Thorsten  Bewernitz.  A combinação  específica  entre

subordinação e resistência define como o dominado consegue ou não defender sua

posição, avançar na defesa de seus direitos, e, em geral, garantir sua sobrevivência.

Sharp  et  al.  (2000,  p.  3-12)  criticam  tanto  o  que  denominam  de  abordagens

clássicas, que igualam poder com dominação, quanto estudos clássicos focados em

movimentos  de  resistência,  que  estariam  baseados  em  uma  noção  binária  de

dominação, por um lado, e resistência, pelo outro lado. 

Steve Pile (1997, p. 1), em sua introdução ao livro  "Geographies of resistance"  dá

um exemplo desse binarismo tal como criticado por Sharp et al. O autor afirma que

antes de tudo, e de forma generalizada, “resistance opposes power” ("resistência se

opõe ao poder"), o que o leva a ficar preso, na análise subsequente, a um sistema

binário de espaços ou de poder, ou de resistência (ambos em termos absolutos).

Esta abordagem cria uma ideia de que, para se romper com o poder, seria preciso

superá-lo  em  sua  totalidade  espacial,  em  espaços  onde  reina  por  absoluto,

restringindo  a  possibilidade  de  resistência  a  espaços  menores,  marginais,  onde

resistência  possa  se  desenvolver  e  criar  espaços  de  oposição  aos espaços  de

poder, “a resistência possivelmente envolve espacialidades que se situam além do

poder241.”

O poder, tal como entendido por Pile, seria mais bem denominado não como o poder

(em si), mas sim, com Sharp et al., como “poder de dominação”; ou, nas palavras de

Holloway  (2005)  “power-over”  (poder-sobre),  para  que  seja  possível  pensar  em

termos de (contra-)poder, ou poder popular enquanto formas de resistência (assim,

tratamos de formas distintas de poder que são antagônicas, e não “poder em si” vs.

resistência pensada como “não-” ou “anti-poder”). Para que possa existir poder de

dominação/poder-sobre,  este  depende  e  origina-se  de  uma  relação  de

expropriação/dominação  de  “power-to”  (poder-fazer).  O  poder-sobre  está  em

contradição, embora sempre articulado ao poder-fazer, tendo nele a fonte originária

de sua condição de ser (p. 27-42). Recorrendo à ampla e profunda discussão de

poder de Foucault, Raffestin (2011, p. 48), em seu trabalho “Por uma geografia do

241 Tradução livre. No original: “ (…) resistance may involve spatialities that lie beyond 'power' (...)”
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poder”, constata: “Onde há poder há resistência e, no entanto, ou por isso mesmo,

esta jamais está em posição de exterioridade em relação ao poder.”  Sharp  et al.

(2000, p. 21) propõem diferenciar entre quatro componentes que compõem o poder:

forças  de  poder,  práticas  de  poder,  processos  de  poder  e  relações  de  poder.

Defendem,  ainda,  uma  relação  de  continuum entre  dominação  (poder-sobre)  e

resistência (poder-fazer/ poder popular), onde uma multiplicidade de relações ocorre

entre dois polos idealizados (e não realizáveis enquanto tais). Holloway (2010, p.

257) dialoga com esta perspetiva de continuum:

Não há pureza aqui:  tentamos superar as contradições, rebelamos contra a nossa
cumplicidade, tentamos de todas as maneiras de parar fazer o capitalismo, tentamos
direcionar o fluxo das nossas vidas o mais eficiente possível rumo à criação de uma
sociedade baseada na dignidade. Somos parte do fluxo social da rebelião, e nesse
fluxo não há espaço para rigidez ou linhas duras. Os conceitos de conduta correta e
de traição, seu complemento tão enraizado na cultura da esquerda, são obstáculos do
fluxo da rebelião242. 

O quadro de relações complexas, no que se refere ao poder e à resistência, tanto

em nível  da discussão teórico-filosófica,  como na realidade vivida, demandou na

geografia abordagens conceituais e de análise renovadas. Diante da complexidade

das relações de poder, ganha importância na análise do espaço, para além de seu

caráter como resultado e condicionante de relações sociais citado acima, seu caráter

de meio dessas relações. O espaço condiciona e resulta ao mesmo tempo que é

meio, meio através do qual relações socioespaciais são produzidas: 

Essa configuração de 'contraespaços' dentro das ordens sociais majoritárias precisa
ser analisada, seja na escala mínima das relações cotidianas, seja em escalas mais
amplas,...(2012, p. 15).

Com essa convocação, Rogério Haesbaert, já em 1987 constrói o que talvez seria

uma ponte, simbolizando uma passagem na qual a produção do espaço, sempre

conflituosa, passa, cada vez mais e com maior profundidade, a ser travada tanto

como discutida através do território, quanto como processos de territorialização.

Vivemos com uma noção de território herdado da modernidade incompleta e do seu
legado  de  conceitos  puros,  tantas  vezes  atravessando  os  séculos  praticamente

242 Tradução livre. No original: “There is no purity here: we try to overcome the contradictions, we
rebel against our own complicity, we try in every way to stop making capitalism, we try to direct the
flow of our lives as effectively as possible towards the creation of a society based on dignity. We are
part of the social flow of rebellion, and in this flow there is no room for rigidities and hard lines. The
concepts of correctness and betrayal, its complement that is so rooted in the culture of the left, are
obstacles to the flow of rebellion.”
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intocados (SANTOS 1993, p. 15).

Superando o legado da pureza, o território abre um campo conceitual-teórico-prático

fértil.  Ao  nos  territorializarmos,  produzimos  espaços,  através  de  múltiplas

territorializações,  ou,  em diálogo  com Haesbaert  (2004),  des-re-territorializações,

constituem-se  territórios  zonais,  (des)contínuos  e/ou  em rede,  sendo  produzidos

espaços  multiterritoriais  que  expressam  relações  de  dominação,  exploração,

opressão e múltiplas resistências, vinculadas e articuladas, nunca puras.

De qualquer forma, finalmente, parece que podemos provar o contrário da tese de
Virílio de que a desterritorialização seria a grande questão desta passagem de século.
Mais do que isto: o que está dominando é a complexidade das reterritorializações,
numa multiplicidade de territorialidades nunca antes vista, dos limites mais fechados e
fixos da guetificação e dos neoterritorialismos aos mais flexíveis e efêmeros territórios-
rede ou 'multiterritórios' da globalização. Na verdade seria mais correto afirmar que o
grande dilema deste novo século será o da desigualdade entre múltiplas velocidades,
ritmos e níveis de des-re-territorialização,... (HAESBAERT 2011, p. 372)

Haesbaert  continua,  ao  concluir  sua  discussão  do  “mito  da  desterritorialização”,

apontando para a importância da desigualdade neste processo, no qual uma minoria

usufrui dos territórios-rede capitalistas e uma esmagadora maioria está restrita às

territorializações precárias.  Diante de tensões entre “multiterritorialidade efetiva e

potencial”  (HAESBAERT  2007,  p.  41)  territorializações  resistentes  nascem  de

poderes-fazeres que constroem poder popular, e como tal podem estar apontando

para  caminhos  rumo  a  uma  convivência  emancipatória,  fundada  em  relações

horizontais  e  livres  de  dominação,  exploração  e  opressão  entre  os  múltiplos

territórios  e  as  múltiplas  territorializações  constituídos  pela  livre  (inter)ação  do

homem. 

O território é um destes conceitos complexos, substantivado por vários elementos, no
nível do pensamento e em unidade com o mundo da vida (SAQUET 2010, p. 13).

Entende-se  que  essa  leitura  de  relações  entre  conceitos,  do  “contra-espaço  ao

território de resistência”, é construída com uma perspectiva didática e não visa abrir

outra  relação  binômica  entre  espaço  (abstrato  e  absoluto)  e  território  (concreto,

“prático”  e  relacional).  O  espaço,  em  toda  sua  complexidade  própria  -  espaço

absoluto, relativo, relacional (HARVEY 2006, p. 119-148) -, não é deixado de lado, e

sim entendido como pano de fundo, mantendo toda sua importância como produto,

meio, condicionante e constituinte das relações econômico-político-sócio-culturais.

Buscar  compreender  relações  de  resistência  e  territorialização  é  uma  forma  de
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contribuir com o esforço geográfico de, continuamente, ler para entender o espaço: 

Decifrando-o, como diz Lefebvre, revelamos as práticas sociais dos diferentes grupos
que nele produzem, circulam, consomem, lutam, sonham, enfim, vivem e fazem a vida
caminhar... (CORRÊA 2012, p. 44). 

O quanto existem e como relacionam-se e expressam-se as tensões, contradições,

desigualdades na possibilidade e capacidade de exercer cada uma dessas ações

devido às violências econômico-político-sócio-culturais-espaciais que constituem a

sociedade  capitalista  é  um  dos  desafios  que  a  tarefa  de  investigar  e  pensar

territórios de resistência se propõe a encarar:

O  grande  dilema  deste  início  de  milênio,  parece-nos,  (...)  é  o  fenômeno  (...)  da
multiterritorialização,  a  exacerbação  dessa  possibilidade,  que  sempre  existiu,  mas
nunca nos níveis contemporâneos, de experimentar diferentes territórios ao mesmo
tempo,  reconstruindo  constantemente  o  nosso.  Sabendo,  de  saída,  que
'multiterritorializar-se',  para  a  maioria,  não  passa  de  mera  virtualidade.  A exclusão
avilante  ou  as  inclusões  extremamente  precárias  a  que  as  relações  capitalistas
relegaram a maior parte da humanidade faz com que muitos, no lugar de partilharem
múltiplos  territórios,  vaguem  em  busca  de  um,  o  mais  elementar  território  da
sobrevivência  cotidiana.  Assim,  os  múltiplos  territórios  que  nos  envolvem  incluem
esses  territórios  precários  que  abrigam sem-tetos,  sem-terras,  a  os  tantos  grupos
minoritários que parecem não ter lugar numa des-ordem de 'aglomerados humanos'
que, em meio a tantas redes, cada vez mais estigmatiza e separa. Assim, o sonho da
multiterritorialidade generalizada, dos 'territórios-rede' a conectar a humanidade inteira,
parte, antes de mais nada, da territorialidade mínima, abrigo e aconchego, condição
indispensável  para,  ao  mesmo  tempo,  estimular a  individualidade  e  promover  o
convívio solidário das multiplicidades - de todos e de cada um de nós (HAESBAERT
2011, p. 17).

3.5.2 FAVELA, RESISTÊNCIA, (MULTI-)TERRITORIALIZAÇÃO

A favela se impõe como um fato espacial. Se tornaram grandes, em grandes cidades
(SILVA 2006, p. 87).

Favela é resistência / Maré vem pra rua / Com o Se Benze Que Dá243  
                     

As experiências de luta, a convivência e o cotidiano da vida nas favelas nos ensinam

que, ao falar em resistência nestes territórios, estamos tratando de um conceito que

vai  além do que talvez seria o senso comum ou sentido clássico de resistência.

Consultando  a  enciclopédia  online  Wikipédia,  nos  idiomas  inglês,  português,

espanhol  e  alemão,  encontramos  uma  ideia  de  resistência  no  sentido  de  uma

atuação  direcionada  contra  um poder  opressor  ou  uma  autoridade.  Resistência,

243 Trecho do samba enredo do bloco carnavalesco “Se Benze Que Dá”.
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neste  sentido  restrito,  não  daria  conta  da  riqueza  e  das  múltiplas  facetas  de

resistências que encontramos nas periferias, tanto rurais como urbanas. Culturas de

resistência da favela combinam elementos mais explícitos – pessoas se organizam

para enfrentar algum problema, superar uma relação de dominação – e elementos

mais implícitos – pessoas constroem formas de superação de problemas a nível

individual e coletivo na convivência do dia a dia. Neste sentido, podemos falar em

resistências  propositivas,  compostas  por  movimentos  de  negação-e-criação

(HOLLOWAY 2010,  p.  17)  que  produzem  uma  relação  de  contra-e-além-de,  ou

também o inverso, em-prol-de-lógicas-outras-portanto-contra lógicas dominantes e

hegemônicas da cidade capitalista:

É o movimento  que é  importante,  o movimento  contra e  para além,  a negação e
criação244...(ibid., p. 19).

Referindo-se à história das favelas da Maré, um dos fundadores do Museu da Maré

em documentário produzido para The Guardian Online por Ben Holman245, afirma:

“[A] historia aqui dessa região toda (...) é de resistência mesmo, de muita insistência.”

As favelas da Maré são fruto de décadas de lutas pelos seus moradores, tanto na

autoconstrução de moradias (os primeiros anos antes do aterro das áreas em casas

de palafita), como na auto-organização da convivência tendo que lidar com inúmeras

restrições  e  desafios,  desde  a  falta  de  saneamento,  passando  por  péssimas

condições dos sistemas de educação, de saúde, etc.

“Resistência e insistência” dos moradores das favelas são parte de processos de

construção em muitos momentos coletiva, mas igualmente individual, na busca de

um lugar na cidade e de uma cidade com lugar para todas e todos. Em diálogo com

Zibechi (2009), encontramos nas periferias urbanas a existência de múltiplas formas

de  sociabilidades  e  territorialidades  de  resistência,  que  levam  à  constituição  de

territórios-outros, construídos por “sociedades em movimento” (cap. 4.1.2). 

No hay dominante sin dominado,  ni  proceso de dominación sin resistencias.  A las
estrategias, modalidades y mecanismos diseñados por los dominadores de todos los
tiempos corresponde una plétora de expresiones, acciones, estrategias y proyectos

244 Tradução livre. No original: “It is the moving that is important, the moving against and beyond, the
negating and creating...”
245 Disponível  em:  http://www.beijafilms.com/BEIJA_FILMS/_TV_Mare.html  (Acessado  em
22/6/2015)
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políticos  de  quienes  se  resisten  a  ser  dominados  (CECEÑA 2008,  p.  9,  grifos  no
original).

Para melhor compreender estas resistências, das organizadas e explícitas, formas

de construção de poder popular, até as espontâneas, menos evidentes e implícitas,

das pontuais até as cotidianas, inscritas em uma diversidade de práxis populares,

discutimos  a  ideia  de  resistência  a  partir  de  uma  abordagem  que  nasce

organicamente das lutas e que aponta para um conceito amplo e aberto, que não se

baseia  numa  noção  de  práticas  resistentes  puras,  mas  de  práticas  ambíguas  e

contraditórias,  construídas  através  de  relações  fluidas,  retomando  a  discussão

acima, de poderes-fazeres (de baixo) e poderes-sobre (de dominação) (HOLLOWAY

2005).  Interpreto a afirmação de Raffestin neste sentido de que “onde há poder[-

sobre ou de dominação] há resistência”, ou  “onde há dominação há resistência”.

“Favela é resistência!” é uma palavra de ordem que ganhou visibilidade nas ruas

desde as jornadas de junho de 2013. Resistir, nesse sentido, combina elementos de

defesa e de protagonismo popular, uma forma urbana de resistência popular que

garante  a  existência  das  classes  periféricas  urbanas  em  seus  territórios  de

resistência.

Mas dizer  colonialidade é dizer, também, que há outras matrizes de racionalidade
subalternizadas  resistindo,  r-existindo,  desde  de  que  a  dominação  colonial  se
estabeleceu e que, hoje, vêm ganhando visibilidade. Aqui, mais do que resistência,
que significa reagir a uma ação anterior e, assim, sempre uma ação reflexa, temos r-
existência, é dizer, uma forma de existir, uma determinada matriz de racionalidade que
age nas  circunstâncias,  inclusive  reage,  a  partir  de  um  topoi,  enfim,  de  um lugar
próprio,  tanto  geográfico  como  epistêmico.  Na  verdade,  age  entre duas  lógicas
(PORTO-GONÇALVES 2006, p. 165, grifos no original).

O conceito de resistência que utilizo neste trabalho, e que deriva do conceito de

resistência dos movimentos sociais de base que colaboraram com esta investigação,

dialoga  diretamente  com  este  horizonte  ampliado,  propositivo,  denominado  por

Carlos  Walter  Porto-Gonçalves  de  “r-existência”  e  discutido  por  Valter  do  Carmo

Cruz (2006)  para capturar  a magnitude das lutas dos grupos subalternizados na

Amazônia. A resistência das classes populares é construída através de práticas que

envolvem elementos de reação e criação em proporções que mudam de ação em

ação e contexto em contexto, mas nunca são excludentes uns aos outros. A reação,

importante lembrar disso, pode ser tanto de negação como de aceitação, num jogo

de disputas entre poderes hegemônicos (buscando ditar como se devem fazer as
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BOX 4: História de resistências e insistências: uma visita ao Museu da Maré

A formação da Maré tem origem na luta e resistência das pessoas - que residiam 
sobre as águas da Baía de Guanabara e ainda vivem às suas margens - contra os 
processos de remoção e invisibilidade de suas demandas socioculturais, ao longo de
80 anos de história (DIAS 2011, p. 9).

Um lugar que dialoga com sensibilidade com a realidade viva e vivida das 16 favelas
deste conjunto é o Museu da Maré. Nele, doze tempos contam inúmeras histórias de
luta, de sufoco, esperanças, frustrações e dores, de formas coletivas de defesa e de
resistência e criação que marcam o vir-a-ser das favelas e o vir-a-fazer-parte da
realidade urbana dos favelados:

[O museu] (...) concebe o tempo, concomitantemente, diacrônico e sincrônico; que 
dialoga com relógios, calendários, cronômetros de diferentes ritmos naturais, como 
as cheias e baixas da maré, e sociais.246

O tempo da migração cria uma relação com origens dos moradores da Maré, dos
quais muito vieram ou diretamente ou são descendente de quem veio da região do
Nordeste  do  Brasil,  migrando  de  regiões  com  pouca  oferta  de  emprego  e
perspectivas  para  um  dos  maiores  centros  urbanos do  país.  Vieram,  muitos
certamente não simplesmente por livre vontade e sim forçados pelas condições em
sua regiões  de  origem, em busca de trabalho  e  com a esperança de encontrar
melhores condições de vida para se deparar com uma realidade onde a cidade as
recebe como mão de obra barata, mas não os recebe como novos moradores do
espaço urbano: “Trabalho? Precário, mas tem. Moradia? Se vira!” poderia ser a letra
da trilha sonora destes processos migratórios que marcam a urbanização no Brasil
do século XX. Forçados então de irem em busca de lugares onde ninguém mais
queria (ou conseguiria) morar, construíram uma vida em cima das águas da baía de
Guanabara em casas de palafita. Essa passagem é simbolizada pelos  tempos da
migração e da água, trocando os tons de cores quentes das terras nordestinas com
o azul escuro das águas altas e baixas da maré da baía. Em meio à água, mas sem
água para o uso caseiro,  pouca novidade para muitos do migrantes talvez,  eles
deparam-se com a contínua preocupação de ter que ir longe para trazer água até as
suas casas. 

Desde  o  início  a  insistência  e  resistência  marcam  a  história  dos  que  vieram a
construir e habitar as favelas do que viria a ser chamado de Maré. O tempo da casa
mostra e assim conta do lar autoconstruído sobre as águas e o tempo da resistência
e  do trabalho narram o sufoco e o sofrimento,  tais  como a criatividade,  união e
perseverança, que marcam o caminho dessa classe trabalhadora no seu processo
de  urbanizar-se.  Os  tempos  da  festa e  da  fé apontam  para  uma  cultura  de
resistência  necessária  para  e  capaz  de  recarregar  as  energias  em  atividades
carregadas  de  riqueza  e  diversidade  cultural. O  tempo  da  feira e  do  cotidiano
revelam como o  abastecer-se  e  resolver  as  coisas  do  dia  a  dia  extrapolam,  no
espaço popular, a mera racionalidade do "resolver para estar resolvido", cada ida e

246 Wikipedia  português,  verbete  "Museu  da  Maré",  acesso  em  23  de  março  2015.
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_Mar%C3%A9> (Acessado em 14/4/2015) O Museu da Maré
encontra-se no pé do Morro do Timbau.
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vinda, cada compra, cada volta pela favela também como um momento da interação,
do encontro e da comunicação. Já se passam gerações e gerações que assim vêm
construindo a Maré e suas favelas, e continua sendo a criança que recebe o cuidado
e  a  preocupação  ao  pensar  também  o  tempo  do  futuro,  tempo  que  nasce  do
presente e cada vez mais em anos recentes mais dificilmente pode ser dissociado
do  tempo do medo,  medo que antigamente tratava da preocupação das crianças
poderem cair nas águas da baía ou levarem mordidas de rato, e hoje em grande
medida é um medo da violência opressora de ou entre grupos armados, com ou sem
farda.

Fotos: os tempos 
diacrônicas e sincrônicos 
no Museu da Maré

(Fotos: Geandra Nobre)
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coisas) e poderes alternativos, populares das classes periféricas (buscando fazer as

coisas de um jeito próprio). Nisso, abordar favelas como territórios de resistência

aponta para a importância dos poderes-fazeres,  da construção de poder  popular

pelas classes periféricas em seus territórios.

Em “El tizón encendido: Protesta social, conflicto y territorio en la Argentina de la

posdictadura”, Stratta e Barrera (2009) identificam nas periferias urbanas de Buenos

Aires os berços das experiências dos anos de grande movimentação de resistência

(2000-2003).  Eles  identificam  a  territorialidade  subalterna  como  uma  relação

socioterritorial que:

(…)  conjuga  necesidad,  práctica  comun  y  repertorios,  además  de  amor,  afecto,
seguridad emocional  y  un conjunto de elementos que hasta hace algunos años la
sociedad capitalista reservaba para la familia (MAZZEO 2009, p. 16). 

Uma territorialidade periférica que surge e torna possível imaginar e começar a criar

um  mundo  distinto,  como  um  lugar  onde  é  possível  o  exercício  “de  aquellas

subjetividades afines a la autoactividad” (ibid.).

Favela,  enquanto  território  de  resistência,  questiona  e  confronta  territorializações

dominantes,  dos  centros,  pensadas  e  colocadas  em  prática  a  partir  dos

headquarters do  poder  político  e  econômico  da  cidade  dos  megaprojetos  e

megaventos, na qual o Rio de Janeiro foi transformada pelos planejadores a serviço

do capital. Não é por acaso que neste Rio dos megaeventos seja despendida tanta

atenção para a questão de como destruir, remover, integrar  e/ou controlar  estes

territórios  favelados.  Favela  se  constitui,  por  e  para  (continuar  a)  existir,  por

territorialidades-outras-e-além,  territorialidades  periféricas  que  carregam

possibilidades de superação das territorialidades dominantes. Refletir organização e

luta popular (do cotidiano e espontâneo até o longo prazo e o planejado) nos dá

elementos para pensar e lutar pela construção de uma cidade de todas e todos para

todas  e  todos  (um  espaço  urbano  que  produzimos  e  do  qual  usufruímos

coletivamente).

Haesbaert  (2011,  p.  40)  propõe  agrupar  as  concepções  principais  de  território

diferenciando entre três vertentes: a política (referida às relações espaço-poder em

geral) ou jurídico-política (com foco nas relações espaço-poder institucionalizadas);
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a cultural ou simbólica-cultural e a econômica. Em uma perspetiva "intrinsecamente

integradora"  (HAESBAERT 2011, p. 16), o território periférico favela corresponde a

uma articulação de diversas dimensões de dominação, para a qual somente uma

integração destas vertentes daria conta.

Territorializar-se,  desta  forma,  significa  criar  mediações  espaciais  que  nos
proporcionem efetivo 'poder'  sobre nossa reprodução enquanto grupos sociais  (...),
poder  este  que  é  sempre multiescalar  e  multidimensional,  material  e  imaterial,  de
'dominação' e de 'apropriação' ao mesmo tempo (HAESBAERT 2004, p. 97).

Favelados são explorados economicamente, são negros e migrantes provindos de

regiões distantes dos centros, tal como o nordeste e o norte do país, são mulheres

oprimidas no seu lugar de trabalho ou em seu cotidiano que constituem territórios de

resistência.  São  as  classes  economicamente,  socialmente,  politicamente  e

culturalmente  perifericizadas  que,  portanto,  e  por  isso,  territorializam-se  em

territórios que expressam essa "periferidade" no espaço: as favelas. A diversidade e

realidade multiterritorial das resistências na favela e da favela, em poucas palavras,

se  resume  a  uma  integrante  do  coletivo  #  Ocupa  Alemão  sobre  as  favelas  do

Alemão:

“Caramba, esse lugar aqui é um pouco de tudo, né!”247

Diante de uma multiplicidade de formas de dominação (que des-territorializam),  as

favelas  concentram  uma  multiplicidade  de  resistências  (que  nelas  se  re-

territorializam), e se entende por isso o esforço grande e incessante das classes

dominantes, e, com elas, do Estado em controlar, conter, reprimir e exterminar as

populações  faveladas.   A caveira,  o  símbolo  do  BOPE (Batalhão  de Operações

Policiais Especiais) fala por si nessa questão, o fato do Estado manter uma tropa de

elite com a missão clara e simples de entrar na favela e “deixar corpos no chão”,

esta é a expressão-apíce do temor que se tem pelo lado das classes dominantes

das classes periféricas nas favelas. Formas de dominação, no plural, implicam em

resistências no plural, que levam à autoinstituição dos favelados e(m) seus territórios

de resistência.

247 Fala feita durante a oficina “Favelas em luta” junto ao coletivo # Ocupa Alemão.
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3.5.3 DA DOMINAÇÃO À RESISTÊNCIA

As relações de dominação-subordinação/resistência não traçam linhas claras e não

existem enquanto antagonismos puros.  Há formas de dominação mais difusas e

outras  formas  mais  direcionadas,  formas  explícitas  e  implícitas,  de  forma

predominantemente  inter-classe  e  outras  de  forma  mais  geral  e  intra-classe.  A

exploração econômica, se por um lado é direcionada contra os favelados enquanto

relação  de  opressão  capitalista  inter-classe,  se  reproduz  e  se  multiplica  entre

moradores  de  favela.  Há  proprietários  de  casas  e  inquilinos,  donos  de

empreendimentos, lojas e pequenos negócios, patrões e empregados precarizados,

todos convivendo na mesma favela. Ao mesmo tempo que a relação capital-trabalho

e relações mercado-lógicas (isto é, que seguem lógicas do mercado), como relações

difusas,  penetram e  permeiam com todo  vigor  os  territórios  periféricos  onde  os

valores de troca se opõem aos valores de uso presentes nesses territórios, muitas

vezes  criando  formas  híbridas,  moradores  entre  os  quais  existem  relações  de

dominação (de natureza econômica, social, cultural, etc.) sofrem juntos, em maior ou

menor grau, formas de opressão, como a discriminação enquanto “favelado” diante

da violência de Estado. 

O jovem negro sofre de de maneira distinta à do idoso nordestino,  um podendo

morrer meramente pela sua cor, o outro podendo morrer, por exemplo, pelo descaso

do sistema de saúde, aguardando meses por exames no posto de saúde, sem os

quais não consegue iniciar um tratamento de uma doença que teria cura, não fosse

a demora do tratamento. As relações de dominação atingem os favelados de formas

distintas, formas que se sofrem em comum (inter-classe), outras que se “sentem” em

comum”,  outras  que  se  reproduzem  entre  eles  (trans-/intra-classe).  Essa

complexidade de relações de dominação precisa ser decifrada para se compreender

as resistências em favela, e para poder se relacionar com elas enquanto movimento

social  de base enraizado/enraizando-se no território periférico.  Nos processos de

agir e reagir diante das formas de dominação, uma articulação em conjunto contra

“um  inimigo  em  comum  (externo)”,  este  podendo  ser  a  força  do  Estado,  um

obstáculo natural que dificulta a instalação coletiva de moradias, problemas com a

infraestrutura, etc., podem ser tipos de “inimigos” que fazem com que as pessoas

tenham a necessidade de se organizar coletivamente, ora conseguindo, ora não. Da
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necessidade pode nascer a cooperação de poderes-fazeres que abre possibilidades

para  as  classes periféricas  de se  auto-instituirem construindo poder  popular  nos

territórios de resistência.

O Estado, por sua vez, utiliza-se do território para explicitamente reprimir e relegar

os moradores de favela ao lugar de cidadãos de segunda classe. Não se passa um

dia em que não contemos vítimas da violência de Estado, de forma direta ou indireta

e seletiva. Vivência e estatísticas claramente mostram que a morte nas favelas tem

cor, idade e gênero (ANISTIA INTERNACIONAL 2015, cap. 2.2). O racismo, que se

expressa aqui de forma letal, tem suas origens em relações de dominação centro-

periferia, como indicado por Frantz Fanon, entre zonas-do-ser e zonas-do-não-ser

(cap. 2.5) (inter-território),  mas se reproduz por dinâmicas trans-classe, de forma

inter-subjetiva  e  intra-classe  nos  territórios  favelados.  “O  racismo  perpassa  a

pobreza”,  afirma o documentário (in)cômodos do Cineclube Atlântico Negro248. 

O território, para os centros, é uma ferramenta potente e poderosa de subjugar as

diversas formas de discriminação e escondê-las de certa forma através da cortina da

grande  narrativa  da  favela como  berço  do  "mal".  Um  discurso  que  vincula  o

pertencimento territorial a uma série de discriminações e medidas de dominação não

precisa se preocupar com relações de opressão “de uma a uma”, na discriminação

territorial o poder repressor busca “economizar suas energias” e ativar mecanismos

que fragmentam as classes periféricas em sua composição enquanto classe.

Territórios periféricos, nos quais classes periféricas se territorializam através de lutas

coletivas contra relações de dominação dos centros, ao mesmo tempo em que nos

próprios territórios se reproduzem e reterritorializam relações centro-periferia a nível

inter-subjetivo  e  intra-classe/território,  as  lutas  que  partem destes  territórios  têm

dimensões trans-/intra-/e inter-territoriais. O que caracteriza estes territórios como

territórios de resistência é a combinação de relações centro-periferia, que faz com

que encontremos uma diversidade de práticas resistentes periféricas que constituem

248 Experimentação  documental  realizada  durante  a  oficina  INCOMODANDO  -  SOMOS  FELA,
durante  o  I  SEMINÁRIO FELA KUTI  DA UERJ.  Criado  a  partir  de  depoimentos  sobre  "em que
momento você incomodou?" Realizado como parte das oficinas MEMÓRIA PORTÁTIL do Cineclube
Atlântico Negro. Disponível em: <https://vimeo.com/111809569> (Acessado em 21/11/2015). O filme
foi  exibido  na  Primeira  Semana  da  Soberania  do  Audiovisual,  sessão  na  Loja  da  Roça!  no  dia
20/11/2015.
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e re-inventam os territórios periféricos a cada momento. A multiterritorialidade que

caracteriza a produção capitalistas do espaço urbano não permeia a cidade como

um todo  de  forma  homogênea.  Ao  contrário,  temos  territórios  nos  quais  formas

específicas de resistência surgem, ao mesmo tempo em que tendem a confluir. É

nas  áreas  onde  estas  confluências  de  resistências  ocorrem  –  rizomaticamente

(DELEUZE  &  GUATTARI  1977)  –  com  maior  densidade  que  se  constituem  em

territórios de resistência.

Os  centros  precisam  das  favelas.  Querem  seu  desaparecimento  imediato,  ao

mesmo tempo que dependem totalmente delas. São a dimensão e o vigor com que o

Estado reprime e controla os territórios favelados que apontam para o fato de que as

favelas não são um problema em si, mas uma expressão territorial de resistências, e

como tal, um problema para as classes dominantes. É neste sentido que, superando

o olhar dos centros e olhando a partir destes territórios, torna-se possível construir

uma outra noção dos territórios favelados e seu papel na luta de classes. 

3.6 TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA

As discussões neste terceiro  capítulo  apontam para a natureza multifacetada do

conceito território de resistência como categoria de análise da prática, normativa, ao

mesmo tempo que projeção no tempo-espaço e ferramenta da luta popular urbana.

Encerro esta parte com uma proposta de síntese daquilo que entendo configura e

caracteriza territórios de resistência que se constituem pelas lutas travadas pelas

classes periféricas. Busco, assim, criar uma ponte com a quarta e principal parte do

trabalho, onde discuto a atuação de movimentos sociais em favelas em movimento

baseado em uma autorreflexão dos trabalhos de base de quatro grupos atuantes em

favelas cariocas. 

1)  Territórios de resistência (TdR) são territórios de classes sociais periféricas que

neles se territorializam, e ao se territorializarem neles conseguem, de alguma forma

mais ou menos bem sucedida, garantir condições mínimas de sobrevivência diante

da exploração, repressão e discriminação em relação às classes sociais dominantes.
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2) Nos TdR, o território abriga relações ambíguas e até antagônicas. Se para as

classes periféricas é um meio de dar sustento e materializar, de certa forma, suas

lutas no espaço, um elemento instituinte de sua luta para se proteger e se organizar

minimamente diante das classes dominantes,  ao mesmo tempo o território é um

meio para essas classes através do qual buscam materializar e sustentar formas de

dominação no espaço, o território ganhando, assim, ao mesmo tempo, caráter de

meio/ferramenta de luta e meio/ferramenta de opressão.

3)  TdR  são  territórios  cujos  moradores,  ao  co-existirem  no  mesmo  território

periférico,  veem-se e percebem-se diante  das formas de dominação que sofrem

coletivamente (relações de dominação inter-classe), não todos de forma igual, mas

todos de alguma forma. Isso não significa que todos os moradores estariam de fato

juntos  na  luta  contra  essas  formas  de  dominação.  É,  inclusive,  um  esforço

permanente  dos  dominadores  de  governar  e  oprimir  de  tal  maneira  que  haja

fragmentação  e  divisão  entre  as  classes  periféricas  e(m)  seus  territórios.  A

reprodução de muitas formas de dominação trans-classe, a reconstituição de novos

e sub-centros em territórios periféricos levam a múltiplas relações de dominação

intra-classe.

4)  Diante  da  resultante  multiplicidade  de  formas  de  dominação  que  atingem  e

permeiam  TdR,  neles  se  constituem,  por  sua  vez,  uma  diversidade  de  formas

implícitas e explícitas de resistências. Resistências implícitas podem ser fruto de

processos  que  um dia  eram explícitos  e  aos  poucos  se  inscreveram na  cultura

popular territorializadora e territorializada, ou se estabelecem na classe periférica

pelas  relações de dominação-resistência  de forma invisível,  ou pouco visível,  às

vezes até inconsciente. Resistências explícitas são fruto de processos de atuação às

vezes individual, mas sobretudo de âmbito e articulação coletiva e são o campo de

atuação de movimentos sociais (auto-)emancipatórios.

5) TdR não são territórios onde a vida esteja boa de antemão, ou seja, não há o que

romantizar  sobre  as  condições  de  vida  e  sobrevivência  nesses  territórios.  São

territórios  onde  as  classes  periféricas  fazem o  possível,  desenvolvendo  culturas

resistentes  territorializadas,  que  carregam elementos  que  apontam para  práticas

sociais e espaciais que mantêm viva a possibilidade de imaginar sociedades-outras.
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Apontar para a importância de TdR não significa diminuir a dimensão dos problemas

que as classes periféricas enfrentam, mas trata-se de dar a merecida e necessária

importância às formas de como estes problemas são enfrentados nesses territórios,

e a partir  deles.  Se nos casos extremos (nos quais  a relação de dominação se

mostra através da violência bruta, como é o caso no uso de práticas militares contra

a população nos TdR) os centros esfaqueiam e logo em seguida dão remédio contra

a dor (oferecendo algum projeto ou benefício social à mesma população que é alvo

da violência  bruta),  as periferias representam um esforço permanente  de abrir  a

ferida para limpá-la, tirar a faca da mão dos centros e destruí-la.

6) TdR são um fenômeno global, tendo suas expressões tanto no campo como nas

cidades,  e  tendem  a  ganhar  em  dimensão  e  diversidade  com  o  avanço  do

capitalismo globalizado(r),  com o crescimento da população global  e a crescente

urbanização. Ainda que muitas dinâmicas de resistência continuem se não presas,

mas focadas a escalas tradicionais administrativas do mundo moderno/colonial, TdR

são uma expressão espacial maciça da formação de uma relação de resistência que

ganha forma para além de escalas e fronteiras, transbordando os limites do controle

administrativo-político. É nos e a partir dos inúmeros TdR que as classes periféricas

resistem, e é nos TdR que se constituem  formas-outras de fazer e de viver que

fogem,  pelo  menos  parcialmente  e/ou  potencialmente,  às  lógicas  dominantes  e

opressoras do sistema único capitalista moderno/colonial. É nos TdR que se mantém

viva  alguma  esperança  de  superação  das  múltiplas  formas  de  dominação  que

sustentam o capitalismo em seu sentido global(izado(r)).

7) TdR são a expressão territorial mais marcante das contradições do capitalismo

globalizado  e  as  lutas  de  classe  que  o  constituem.  Mas  não  é  por  isso  que  a

compreensão de sua importância deve ser entendida - ou utilizada - para propagar

uma priorização de um conjunto de formas de luta sobre outras. A luta de classes é

uma luta de muitas lutas. Seja onde for que as classes periféricas encontrem no

território um aliado na sua luta, estas serão fortalecidas, e seja onde for que os

centros  consigam  com  seu  esforço  permanente  de  controlar o  território  e

desterritorializar  resistências,  estas  serão  enfraquecidas.  Uma  noção  de

(multi-)territorialização das lutas traz com ela a noção da complementaridade das

lutas  das  classes  periféricas  (e  vice-versa),  e  com  isso  a  importância  de  sua
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complementaridade  no  espaço,  formando  territórios-de-resistência-rede.  Se  é

através do território que as classes dominantes conjugam e, se possível,  tentam

ofuscar  a  opressão,  certamente  é  também  (n)o e  através  do território  que  a

complementaridade de lutas pode realizar-se e levar  a um fortalecimento de um

conjunto de lutas. Nisso, quanto mais as lutas contra as formas de dominação trans-

e  intra-classe  avançarem,  nos  próprio  TdR  e  para  além,  mais  estes  serão

fortalecidos nas e para as lutas inter-classe.

8) Se a multiplicidade e diversidade de formas de resistências implícitas e explícitas

vão ao encontro em TdR, grupos de resistência que neles se territorializam o fazem

então  inserindo-se  numa  multiplicidade-multiterritorialidade  de  resistências

periféricas fruto desse encontro. O objetivo de intervenções políticas no sentido de

um  trabalho  de  base  emancipatório  vê-se  diante  do  desafio  de  compreender  a

conjugação territorial de relações de dominação – subordinação/resistência, para a

partir daí inserir-se nas dinâmicas socioterritoriais e desenvolver um trabalho que

fortalece os TdR em um sentido coletivo e aberto. O protagonismo está com quem

se territorializa de forma resistente e a interação do trabalho emancipatório badeia-

se  na  colaboração  e  no  apoio  e  aprendizado  mútuo.  Um  TdR  não  pode  ser

fortalecido por lógicas vindas dos centros, tampouco pode ser levado a "avançar" em

sua luta através de vanguardismos: saberes-fazeres periféricos nascem da própria

prática periférica. A autonomia, como horizonte de vida e luta, constrói-se através de

relações emancipatórias, horizontais, que não nascem da noite para o dia, mas que

se  encontram,  como  potencialidade  e  como  possibilidade,  nas  formas  de

convivência  e  de  territorialidade  periféricas.  É  nisso  que  os  TdR  ganham  sua

importância  para  a  luta  contínua  e  a  longo  prazo  pela  (auto-)emancipação  das

classes periféricas, rumo a uma sociedade onde não haja “nem (…) centro, nem (…)

periferia” (MARCOS 2008).
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4. “FAVELAS EM LUTA”

Se o lema “O gigante acordou”, que ganhou certa fama no Brasil durante as jornadas
de junho de 2013, é de ser rejeitado de antemão pelo seu teor nacionalista-patriotista,
ele também corresponde apenas a uma realidade parcial de segmentos da sociedade
–  as  classes  mais  abastecidas.  Indígenas,  quilombolas,  campesinos,  favelados,
ribeirinhos,  extrativistas,  trabalhadores e tantos outros nunca “dormiram” e sempre
estiveram,  com mais  ou  menos  intensidade,  em  luta  no  Brasil  (...)  na  percepção
pública,  essas  lutas  populares  sempre  ganharam  menos  visibilidade  por  serem
abafadas  e  escondidas  do  conjunto da  população  pela  mídia  corporativista  (…)
(BARTHOLL 2014, p. 10).

Nesta parte do trabalho vamos diretamente ao encontro de experiências concretas

de trabalho de movimentos sociais de base que atuam em favelas do Rio de Janeiro.

São grupos que territorializam-se em territórios de resistência através de trabalhos

contínuos e de longo prazo a partir de uma inserção localizada.

Qual relação que grupos de resistência, que atuam em favelas estabelecem com os

seus respectivos territórios? Como veem (e se veem n)esses territórios? Quais os

desafios  e  quais  as  potencialidades  no  encontro  da  resistência  explícita  do

movimento  social  auto-organizado  com  resistências  mais  ou  menos  explícitas e

implícitas  de  sujeitos  em  movimento  que  constroem  suas  vidas  nos  territórios

periféricos das favelas? E, como pano de fundo, a própria questão que orientou esta

investigação: Como em territórios de resistência (favelas),  práticas de resistência

explícita de grupos que realizam trabalho de base articulam-se com uma diversidade

de práticas resistentes, implícitas e explícitas, das classes periféricas?

A partir da perspectiva que se abre com essas questões e a partir da experiência no

trabalho de base, caracterizo neste quarto capítulo o que entendo por movimento

social de base (4.1.1) para em seguida discutir a relação destes movimentos com as

“favelas em movimento” (4.1.2) nas quais atuam (4.1.3). 

Na  parte  principal  (4.2),  apresento  textos  que  são  fruto  de  um  processo  de

autorreflexão coletiva  da Comunidade Popular  Chico  Mendes do Movimento  das

Comunidades Populares/MCP, e dos coletivos Us Neguin Q Não C Kala, #Ocupa

Alemão  e  Roça!249 Como  os  grupos  refletem  seu  trabalho  e  sua  inserção  em

249 Além destes quatro, mais dois grupos contribuíram com as reflexões desta parte, e também do
trabalho  em  geral,  através  de  entrevistas:   Bazar  do  Bom  –  Morro  do  Macacos/Vila  Isabel;  e
TransFormiga/Morro da Formiga (Tijuca).
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“Favelas em luta”? É a parte de maior articulação e sobreposição entre saberes-com

e  saberes-fazeres,  uma  articulação  que  tem como  objetivo  ajudar  na  busca  de

fortalecer  trabalhos  com  um  horizonte  de  auto-organização  e  -emancipação  em

territórios periféricos.

Estabeleço em seguida um diálogo com essas experiências para refletir  práticas

espaciais  em movimento (4.3.1)  e formas de nos articular  no território  (4.3.2).  A

reflexão de experiências de articulação (4.4.1) mostra como os movimentos sociais

de base formam núcleos de resistência inseridos em territórios-de-resistência-rede

com a perspectiva de fortalecer as resistências intra- e inter-favelas (4.4.2).

4.1 MOVIMENTOS SOCIAIS E FAVELAS EM MOVIMENTO

Trabalhar  a questão  da  periferia,  no  sentido  que  a  libertação,  o  crescimento  do
processo da consciência do povo de periferia já tem que nascer de lá. Tem que vim de
lá. Tem que sair de dentro para fora. Ao contrário de muitos que acham que a periferia
é carente, que vem de fora, que tem que ajudar, mas não se preocupem em resgatar o
que já existe. Existe muita coisa boa, né.250

Em  territórios  periféricos  encontram-se  "sociedades  em  movimento"  (ZIBECHI

2007/2011)  que  r-existem  (PORTO-GONÇALVES 2006a,  CRUZ 2006)  e  que  se

caracterizam  por  uma  diversidade  de  formas  de  resistências  mais  e  menos

explícitas,  mais e menos implícitas.  Em favelas do Rio de Janeiro  encontramos,

inserido no contexto maior dessas "sociedades em movimento", diferentes formas de

resistência, entre as quais movimentos sociais de base que trabalham inseridos no

território, identificando-se com ele na realização do trabalho de base no e a partir do

mesmo. São grupos que podemos definir com Marcelo Lopes de Souza (2009, p. 11)

como  “movimentos  sociais  emancipatórios,  fundados  sobre  princípios  e  valores

como  liberdade,  justiça  e  igualdade”.  Questionam  profundamente  a  ordem

socioespacial  vigente  e  lutam  por  sua  ultrapassagem  sem  tomar  posições

vanguardistas (ibid.) e  seguem uma linha antiburocrática e de construção de poder

popular (CORRÊA 2012, p. 199).

Desenvolver um trabalho auto-organizado em territórios periféricos parte da relação

intrínseca com a história e cultura de resistência constituintes destes espaços. A luta

250 Integrante do MCP em oficina no 22/02/2015.
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por auto-emancipação é uma tarefa múltipla na qual movimentos sociais de base,

desde pequenos núcleos até grupos mais organizados e numerosos, integram-se

em  uma  dinâmica  mais  ampla  da  luta  de  classes  periféricas  em  territórios  de

resistência.

4.1.1 MOVIMENTO SOCIAL DE BASE

Souza (2009, p. 9) identifica, na primeira década do século 21 uma “nova onda de

interesse  acadêmico”,  no  que  chama  de  “nova  geração  de  movimentos  sociais

urbanos”.  No  caso  do  Rio  de  Janeiro,  nos  últimos anos  destacam-se  como  os

processos  mais  visíveis  e  que  mais  ganham  atenção:  ocupações  urbanas  e

movimento pela moradia, mobilizações pós-chuvas (como em 2010), movimentos de

resistência  contra  remoções,  contra  os efeitos  negativos  dos  processos

preparatórios  para  os  megaeventos  e  da  reestruturação  capitalista  do  território

urbano, relacionados a isso protestos contra o transporte privatizado e precarizado,

resistência contra novas formas de política de segurança pública e a violência do

Estado,  movimentos  de  contracultura,  entre  outros.  Todos  esses  processos  de

resistência  apontam para  forma,  grau  e  intensidade  das  dinâmicas da produção

capitalista do espaço urbano contra os interesses das classes periféricas urbanas e

a capacidade das mesmas de agir e reagir  (CARLOS 2013). Tem ganhado menos

visibilidade e recebido menos atenção nessa “nova onda de interesse”, a questão de

grupos  e  movimentos  sociais  de  base  que  trabalham  em  favelas,  com  uma

perspectiva de médio e longo prazo, tecendo laços e criando processos nos quais

integram-se  ao  tecido  socioespacial  das  favelas,  propondo-se  a  tecê-lo  junto,

buscando  construir  e  fortalecer  a  resistência  destes e nestes territórios.  Este

trabalho como um todo é inspirado e alimentado por experiências no âmbito deste

contexto.  Sem a atuação contínua de movimentos sociais  de base,  as reflexões

deste trabalho como um todo simplesmente não só não seriam possíveis,  como

perderiam boa parte de seu sentido. 

Neste texto, até o momento não apresentei uma caracterização mais específica do

que entendo como “movimento social”.  Utilizo o termo nas primeiras partes num

sentido genérico e mais amplo. Movimento social assim pode ser caracterizado por

278



uma ação  coletiva  de  um grupo  de  pessoas,  mais  ou  menos  organizadas  para

enfrentar, opor-se e superar uma diversidade de problemas sentidos coletivamente,

ao mesmo tempo criando e construindo algo novo no lugar do que falta ou do que

busca superar. O movimento social ao reagir, age; e ao agir, reage.

Em um sentido genérico Raúl Zibechi propõe entender por “movimento social”:

(…) a capacidade humana,  individual  e coletiva,  de modificar  o lugar  designado e
herdado numa organização social e de procurar ampliar seus espaços de expressão
(PORTO-GONÇALVES 2001: 81). Esse movimento-deslocamento é (enquanto existir
o movimento) um processo permanente de caráter auto-educativo. Trata-se de que
seja  feito  de forma consciente,  para  que seja  potenciado e  intensificado.  Também
podemos  entender  como o  movimento  o  transformar-se  transformando.  Se  a  luta
social não conseguir modificar os lugares que ocupávamos antes, estará destinada ao
fracasso por reproduzir os papéis opressivos que deram vida ao movimento (ZIBECHI
2008, p. 119).

Sujeitos  em  movimento  transformam-se  transformando,  e  acrescentaria,

transformam transformando-se,  dando  lugar  ao  que,  genericamente,  poderíamos

chamar de “movimento social” no seu sentido emancipatório. Aqui movimento social

é relacionado a uma ação e uma postura com um horizonte de busca por autonomia.

Em uma perspectiva histórica mais focada em formas organizacionais da Sociologia

clássica, Charles Tilly (2004, p. 7) vai apontar para três critérios que caracterizam

movimentos sociais no seu sentido de fenômeno moderno que surge a partir  de

1750 na Europa e nos E.U.A.:  um grupo de pessoas formula, de forma mais ou

menos dialogada, uma reivindicação coletiva diante dos dominantes e organiza-se

para  alcançar  os  objetivos  referente  a  esta  reivindicação,  identificando-se  para

dentro e para fora com esta causa, enquanto movimento social. 

Immanuel Wallerstein (2003) propõe, a partir dos anos 1970, o termo “movimento

anti-sistêmico”  num  sentido  bastante  amplo,  subdividindo  este  campo  em

movimentos sociais e movimentos nacionais.  O quadro de referência novamente,

como no caso de Tilly, é o norte global, e em termos bem resumidos, Wallerstein

distingue entre (na sequência do antigo para o novo) “vieja izquierda” (movimentos

nacionais e sociais (estes últimos incluindo sindicatos e partidos socialistas), “New

Left, organizaciones de derechos humanos e “aquellos que no caben con facilidad

en  ninguna  de  estas  categorías”  (p.  183)  e  diferencia  conforme  o  alcance  dos
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movimentos entre “estrictamente locales, regionales, nacionales y transnacionales.”

(ibid.). Wallerstein relaciona a discussão à experiência do Fórum Social Mundial que

segundo ele apresenta uma tentativa de “reunir a todos los tipos preexistentes de

movimientos anti-sistemicos” (ibid.). Wallerstein assim cria um conceito muito amplo

de  movimento  anti-sistêmico,  que  inclui  formas  autoritárias  e  não  autoritárias,

nacionalistas e anti-nacionalistas, partidárias e autônomas. Isso leva à questão o

que Wallerstein considera parte do sistema (e o que não) que os movimentos que

denomina  anti-sistêmicos  buscam superar.  Se  partidos  políticos,  participação em

eleições em geral e movimentos nacionalistas fazem parte desta definição ampla de

“anti-sistêmico” o que seria de fato superado do sistema existente se Estado e nação

continuam quadro de referência, fariam parte do “novo” depois de superar o “velho”

sistema?  Em  uma  perspectiva  libertária  e  emancipatória  o  espectro  do  que

considera-se movimento social, mesmo que em termos gerais, precisa ser menos

amplo, não cabendo considerar partidos políticos que apostam na disputa pelo poder

estatal ou movimentos nacionalistas como parte deste conceito.

No caso dos grupos que atuam em favela e em meio à qual  se realizam estas

reflexões, torna-se necessário, ainda uma caracterização mais estrita de movimento

social  mais  fortemente  relacionada  com  objetivos  políticos  concretos  e  com  o

contexto específico que se expressam na sua forma de se organizar e no meio em

que  se  organizam.  Para tal  diferenciação  utilizo  um termo menos  amplo  em si:

“movimentos  sociais  de  base”.  Trata-se  de  “movimentos  sociais”

(auto-)emancipatórios que excluem formas organizacionais que dependem direta ou

indiretamente de qualquer entidade externa, ou seja, não trabalham em função e

não são financiados por nenhum instituição, empresa, partido político, de forma que

seu trabalho seja influenciado politicamente. 

A segunda parte do termo, “de base” remete ao conceito do trabalho de base, um

trabalho contínuo,  inserido  no território  –  podemos distinguir  o  trabalho  de base

territorial do trabalho de base setorial – articulando convivência e atuação enquanto

movimento  social  auto-organizado. Movimentos  sociais  de  base,  dependendo

também de seu tamanho, baseiam sua auto-organização em estruturas sobretudo

ou exclusivamente horizontais. “Base” não é entendida como um nível inferior em

uma relação hierárquica. Em um trabalho que é “da base, pela base e para a base”,
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as bases, ou núcleos, são o fundamento das estruturas articuladas. Cada grupo ou

movimento pode ser composto por um ou mais núcleos. Os coletivos Us Neguin,

Ocupa Alemão e Roça! são compostos por um núcleo principal, já a Comunidade

Popular Chico Mendes, que consiste em diversos coletivos econômicos e grupos de

atuação  comunitária,  é  composto  por  diversos  núcleos  ao  mesmo  tempo  que

podemos  entender  a  Comunidade  Popular  como  um  todo  como  um núcleo  em

relação ao Movimento das Comunidades Populares (MCP) do qual a Comunidade

faz parte. 

Articulações  maiores  ocorrem  através  de  relações  horizontais  e  federativas

(PROUDHON 2011)  e  de  colaboração e  apoio  mútuo (KROPOTKIN s.a.).  Assim

podemos dizer que grupos que auto-organizam-se dentro destes termos formam o

movimento social  de base, em seu sentido genérico, ao mesmo tempo que cada

núcleo/coletivo/grupo  representa  um movimento  social  de  base,  mesmo  que  as

vezes contando com um número pequeno de integrantes que o compõem. Enquanto

núcleos há uma relação de apoio mútuo com pessoas próximas (amigos, vizinhos,

família, etc.) que não diretamente compõem o núcleo do movimento social de base,

mas que o apoiam, colaboram e se identificam com os objetivos do grupo. Assim, a

partir de  sua  inserção  em “favelas  em movimento”  e  pela  sua  articulação  inter-

grupos e favelas, o alcance de movimentos sociais de base, mesmo que os núcleos

em si sejam pequenos, pode ser considerável.

O  objetivo  principal  de  um trabalho  de  base  territorial  e  inserido  nas  lutas  das

classes periféricas é atuar a partir das necessidades e dos problemas sofridos pelas

pessoas  destas  classes,  junto  a  elas,  não  em seu  nome  (representando-as  de

alguma forma).  Seguem este objetivo numa perspectiva de construção de poder

popular (poderes-fazeres auto-instituintes) que não se nega a pequenos avanços ou

reformas que levam a melhorias das pessoas em luta, mas que não justificam meios

alheios aos fins defendidos. A diferença entre uma reforma pela  qual  se luta no

campo da tática e fruto de uma pressão de movimentos sociais auto-organizados ou

do  reformismo  como  estratégia,  é  bem  colocada  pelo  coletivo  Freunde  und

Freundinnen der klassenlosen Gesellschaft251 (2007, p. 24) que afirmam:

251 Grupo comunista de Berlim, o nome significa “Amigos e amigas da sociedade sem classes”.

281



(…) existe uma diferença enorme entre lutas que se limitam a uma ou outra reforma
para o melhoramento das próprias condições de vida, e até das lutas para evitar que
as condições piorem, e o reformismo. Esta é uma corrente política, que ou tem como
objetivo imediato a manutenção do capitalismo, na medida em que procura amenizar
seus piores efeitos ou encaminha reivindicações que se tornaram inevitáveis de serem
respondidas para a via institucional,  ou que, de fato, aderem à ilusão, de que uma
longa sequência de melhoras gradativas pudessem transformar  esta sociedade no
socialismo.  De  toda  forma,  a  quem  cabe  fazê-lo  é  o  Estado.  Reformismo  é
representacionismo político; ele tem que manter qualquer atividade da base em linhas
pré-definidas252. 

O movimento social de base é uma forma específica de muitas formas possíveis de

“movimento  social”  tal  como  entendido  por  Raúl  Zibechi,  é  um  derivado  deste

conceito genêrico mais amplo, uma forma de auto-organizar-se com a pretensão de

movimentar-se para “transformar transformando-se”.

O Counter Cartography Collective (2012, p. 444), relaciona a ideia de autonomia a

uma prática política de movimentos sociais que: 

… não buscam assumir poder estatal e que atuam fora de partido políticos formais,
sindicatos  e  ONGs.  Historicamente,  movimentos  autodenominados  autônomos
favoreceram (diversas) formas de ação direta. Em sua organização interna e externa,
evitam dinâmicas de políticas representativas253(…).

Discutir  o  que  entendemos  por  “movimento”  ou  “movimento  social”  tem  uma

importância  tanto  para  a  análise  de como  para  propostas  para práticas  de

resistência na favela. A reprodução de relações de dominação pelos agentes que

nela  atuam muitas  vezes  é  ofuscada  por  tentativas  de  cooptação  que  também

expressa-se na cooptação discursiva dos termos usados. Se ampliarmos novamente

o olhar sobre o que caracteriza um “movimento social”  na favela,  a maioria  das

correntes de esquerda deveria concordar que um movimento social é uma forma das

pessoas  se  organizarem  para  enfrentar  problemas  sofridos  coletivamente.

252 Tradução  livre.  No  original:  "Doch  besteht  ein  himmelweiter  Unterschied  zwischen  den
begrenzten Kämpfen für die eine oder andere Reform zur Verbesserung des eigenen Lebens, und
selbst  den  Kämpfen  zur  Abwendung  einer  Verschlechterung  desselben,  und  dem  Reformismus.
Dieser ist eine politische Strömung, die entweder direkt auf den Erhalt des Kapitalismus zielt, indem
sie  die  schmlimmsten  Auswüchse  abmildert  oder  unabwendbar  gewordenen  Forderungen  in
institutionelle Bahnen lenkt, oder aber tatsächlich der Illusion anhängt, man könne durch eine lange
Kette allmählicher Verbesserungen diese Gesellschaft in den Sozialismus transformieren. In jedem
Fall  aber  ist  es  der  Staat  der  dies  bewerkstelligen  soll.  Der  Reformismus  ist  politisches
Stellvertretertum; er muss jede Aktivität der Basis in vorgeschriebenen Bahnen halten."
253 Tradução livre. No original: “...do not seek to gain state power and that act outside of formalized
political  parties,  trade  unions,  and  NGOs.  Historically,  self-labeled  autonomous  movements have
favored (diverse) forms of direct action. In their internal and external organization, they avoid dynamics
of representative politics (...)”
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Independente do campo ideológico, nisso, o que caracteriza um movimento social é

sua relativa independência em relação a partidos ou instituições. Na prática porém,

há divergências desta percepção, mesmo que ela seja mais ampla do que o conceito

de “movimento social de base”.

Bernardo Corrêa, um dos fundadores do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em

um artigo  publicado na página web da Fundação Lauro  Campos,  instituída  pelo

próprio PSOL, analisa a conjuntura da política partidária atual  e em relação aos

movimentos sociais chega à conclusão que: 

… a recuperação de “uma esquerda que não teme dizer seu nome” necessita que os
movimentos pela moradia, pela reforma agrária, a classe trabalhadora e a juventude
livrem-se definitivamente do controle do PT (...). É preciso o esforço de conectar as
lutas  sociais  e  a  intervenção  institucional  a  uma  estratégia  revolucionária,
condensando  as  reivindicações  e  os  novos  movimentos  sociais  em  uma  potente
plataforma de luta pelo controle popular sobre a política e a economia254.

O desafio colocado por Corrêa para o PSOL, seria então, construir uma “potente

plataforma”. A ideia de “condensar as reivindicações” levanta à dúvida referente à

relação de independência dos movimentos sociais com a plataforma proposta. Na

prática, o PSOL Rio de Janeiro, reforça essa dúvida e coloca em questão o próprio

significado  do  que  é  entendido,  pelo  partido,  como  “movimento  social”.  Em um

evento criado no facebook, o PSOL convida, no dia 15 de junho de 2015 para o

“lançamento do movimento 'Se a cidade fosse nossa'”:

Queremos um Rio de direitos, mais humano, em que o lucro não esteja acima da vida.
É deste sentimento que o PSOL Carioca lança o movimento 'Se a cidade fosse nossa',
aberto a todas e todos que desejam se organizar em torno deste ideal255.

O debate que o partido PSOL convoca é um debate certamente importante, a dúvida

que surge é como e por que o partido propõe, para realizar este debate, “lançar um

movimento”.  Todas  as  características  da  chamada  indicam de  se  tratar  de  uma

campanha  temática,  em  primeiro  momento,  e  talvez  ou  provavelmente  também

eleitoral em um segundo momento (afinal, o PSOL vai participar em eleições por

virem) mas o PSOL opta por dizer que estaria “lançando um movimento”. Aqui não

trata-se de uma mera questão semântica ou definitória, e sim de uma questão da

254 Bernardo Corrêa, “Os 10 anos do registro do PSOL e a segunda traição do PT”, 15/09/2015, em:
http://laurocampos.org.br/2015/09/os-10-anos-do-registro-do-psol-e-a-segunda-traicao-do-pt/
(Acessado em 04/11/2015)
255 <https://www.facebook.com/events/1601140786821765/> (Acessado em 10/11/2015)

283



relação  de  partidos  políticos  e  movimentos  sociais,  onde  movimentos  sociais

urbanos têm que estar bem atentos referente ao discurso dos diversos agentes e

não permitir que sejam cooptados, nem que seja “apenas” discursivamente. O que

motivaria  a  chamar  uma  campanha  política-partidária  de  “movimento”?  Pela

definição ampla de Immanuel Wallerstein, o próprio PSOL poderia ser considerado,

em relação ao que chama de “velha esquerda”  da qual  fazem parte os partidos

socialistas, “movimento social”. Porém, também referente a essa definição ampla eu

diria  que  o  verbo  “lançar”  não  caberia.  Um movimento  social  com organicidade

específica ou é organizado (correntes autoritárias) ou auto-organiza-se (correntes

não autoritárias) e não é lançado por um partido.

A relação movimento social e instituições como ONGs que atuam em favelas merece

igual atenção pelo lado dos movimento sociais de base. Em 2010, a ONG Redes de

Desenvolvimento da Maré iniciou a realização do “projeto”256 intitulado “a Maré que

queremos”:

Ao unificar todas as favelas que formam a Maré em torno de necessidades e objetivos
em comum, o projeto resgata uma importante característica da região: a história de
lutas e ações conjuntas de seus moradores, desde o início da Maré, nos anos 40257.

Este projeto baseia-se em:

uma proposta da Redes de Desenvolvimento da Maré, instituição não governamental,‐
que  tem  como  missão  estratégica  promover  a  construção  de  uma  rede  de
desenvolvimento sustentável no bairro por meio de projetos que articulem instâncias
governamentais,  empresas,  organizações  não governamentais,  técnicos  e‐
pesquisadores de universidades, associações locais e moradores de modo geral, além
de parlamentares que atuem em temas de interesse das comunidades. Todos esses
atores devem estar comprometidos com a transformação estrutural do bairro258.

Sem entrar aqui em uma discussão das relações de dominação em jogo na própria

proposta deste projeto, me interessa aqui como o que nasce como projeto de uma

ONG é, em seguida, apresentado e divulgado como outra coisa. Eliana Sousa Silva,

uma  das  diretoras  da  ONG  Redes  em  Desenvolvimento  responsável  pela

formulação e execução deste projeto, em um artigo no Jornal “O Globo” em fevereiro

256 Nome usado na página de apresentação e também no documento que define o projeto. Em:
<http://redesdamare.org.br/blog/desenvolvimento-territorial/construindo-agora-a-mare-que-
queremos/> (Acessado em 12/11/2015)
257 Também da apresentação do projeto (vide nota de rodapé anterior).
258 Do  documento  “A  Maré  que  Queremos”  que  apresenta  alguns  resultados  do  projeto
<http://www.redesdamare.org.br/wp-content/uploads/2011/07/Projeto-A-Mar%C3%A9-que-
Queremos.pdf> (Acessado em 12/11/2015)
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de 2013, discute a possível instalação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP)

em favelas da Maré:

No caso da Maré não se pode deixar de considerar o histórico de luta e conquistas de
seus moradores que, desde a formação de cada uma das 16 favelas ali existentes,
buscaram ampliar e efetivar direitos básicos (...)
Chamo atenção, ainda, para a articulação das Associações de Moradores da Maré que
de maneira singular protagonizaram no tempo todas as conquistas assinaladas e, mais
recentemente, se fazem representar a partir do movimento “A Maré que Queremos”.
Essa  iniciativa  que,  desde  fevereiro  2010,  vem  reunindo  mensalmente  as  16
instituições  comunitárias  e  outras  organizações  formulou  um  documento  com  as
demandas estruturais para a Maré e vem, de maneira paulatina, discutindo com os
diferentes órgãos públicos como garantir qualidade e ampliação dos serviços e direitos
básicos para a região259 (grifo meu).

Um projeto que nasce com a proposta de estabelecer diálogo entre as associações

de  moradores  da  Maré  e  agentes  do  estado,  promovido  pela  ONG  Redes  de

Desenvolvimento  da  Maré, aqui  é  apresentado  como  movimento.  Qual  seria  o

interesse de Silva de deixar de esclarecer a natureza dessa “iniciativa” enquanto

projeto de uma instituição específica, no caso a ONG da qual é diretora e apresentá-

la como uma iniciativa aparentemente protagonizada pelas associações que deste

projeto  participam,  mas  não  o  protagonizam260?  Até  que  ponto  trata-se  de  uma

atuação  institucional  e  até  que  ponto  uma  forma  de  organização  popular  que

legitimasse denominá-lo “movimento” (de favela)? 

Trago para a discussão esses dois  exemplos para ajudar em caracterizar  o que

entendo por movimento social de base, nesse caso discutindo o que não considero

um movimento social de favela. Movimento sociais de base na favela, podem ou não

relacionar-se com ONGs e partidos, mas não podem ser “lançados” por um partido,

nem  podem  nascer  como  projeto  elaborado  por  uma  ONG.  A criteriosidade  na

questão de identificar os agentes que atuam nas favelas dá-se entre outros pelo fato

de que os setores distantes de sua realidade olham para quem nela vive e atua de

forma extremamente redutora. Da mesma forma que todo morador colabora com ou

é, na visão dos setores mais reacionários um dos “bandidos da favela”, para setores

mais progressistas, os que fazem algum trabalho institucional  ou comunitário em

259 Artigo  repoduzido  na  página  facebook  da  ONG  Redes  de  Desenvolvmento  da  Maré:
<https://www.facebook.com/redesdamare/posts/456090681127810> (Acessado em 12/11/2015)
260 Neste parágrafo Silva utiliza-se da perspectiva do narrador “neutro” e da terceira pessoas para
evitar nomear o autor destas dinâmicas. Em vez de dizer que é a Redes da Maré que está “reunindo”
as associações, é a “iniciativa” em si que “vem reunindo mensalmente as 16 instituições comunitárias
e outras organizações (...)”
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alguma favela são vistos como parte do “movimento de favela”, todos supostamente

atuando em prol dos interesses comuns de seus moradores. É importante, portanto,

politizar o olhar para quem atua na favela. Em 2013, durante a noite do dia 24 ao dia

25 de junho, ocorreu uma chacina nas favelas da Maré que além de ter dez vítimas

fatais  entre  os  moradores atingiu  também  diretamente  o  espaço  da  ONG

Observatório  de  Favelas.  O  Observatório  de  Favelas,  junto  à  Redes  da  Maré,

imediatamente  tomou  frente  para  convocar  um  ato  chamando  ao  amplo  apoio

instituições, igrejas, movimentos sociais, etc. O ato “Estado Que Mata, Nunca Mais!”

ocorreu no dia 2 de julho e a chamada para o ato depois de algumas reuniões de

mobilização e organização foi feito em nome das associações de moradores das

favelas da Maré,  instituições que atuam no território.  Como,  pelo  lado do grupo

Roça!, apoiamos o ato e participamos de alguns encontros de mobilização, o nome

do nosso  coletivo  também consta  nesta  lista,  porém no  próprio  dia  do  ato  não

tivemos nenhuma participação enquanto “organização” na realização do mesmo (o

próprio  ato  contou  com  uma  “equipe  de  organizadores”  que  estava  utilizando

camisas com o lema do ato de um e a palavra “organização” do outro lado, a grande

maioria tendo alguma relação empregatícia com uma das ONGs organizadoras).

Durante o ato houve diversas falas em um palco móvel montado na Avenida Brasil

na altura da Passarela 9 (entrada para a favela Nova Holanda). Entre outros, uma

fala  foi  feita  para  agradecer  a  Polícia  Militar  -  a  mesma  Polícia  Militar  que

violentamente tirou a vida de dez moradores e que deu razão à própria realização da

manifestação – pelo fato dela estar “garantindo a segurança” para a realização do

ato. O mesmo ato, supostamente “seguro” devido à presença da polícia, contou com

a participação de uma jornalista da Globo, fato que levou ao protesto de parte dos

manifestantes que iniciaram palavras de ordem criticando a Globo e pressionando

para que a jornalista se retirasse, uma prática frequente em protestos das Jornadas

de 2013. Esses protestos porém desconfortaram os “organizadores” do ato e um

diretor do Observatório de Favelas chegou para ajudar a jornalista, abraçando-a e

“escoltando-a”  para  longe  dos  manifestantes.  Alguns  integrantes  de  movimentos

sociais, como o movimento estudantil  ou moradores da Maré, pediram para fazer

falas  durante  o  ato,  mas  foram  impedidos,  de  forma  deliberada,  pelo  lado  dos

“organizadores”. 
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Sem entrar  em mais  detalhes  aqui,  todo  um conjunto  de  questões  como  estas

levaram a críticas referente aos “organizadores” do ato, seu posicionamento político

e a forma de realização do mesmo. Um debate posterior nas redes sociais trouxe à

tona uma tensão entre institucionalização e mobilização social e um dos diretores do

Observatório  de  Favelas,  Jaílson  de  Souza  e  Silva  respondeu  às  críticas

direcionadas  ao  Observatório,  alegando  que  as  mesmas  estavam  sendo

inapropriadas, desde que o Observatório de Favelas não seria um movimento social

e sim uma ONG. Um ato político, em que ONGs que atuam em favelas, e convocam

movimentos  sociais  de  toda  a  cidade  é  ou  não  é  uma  atividade  no  âmbito  do

movimento social? Quem convoca um ato político sob o lema “Estado Que Mata,

Nunca Mais” pode, ao ser criticado referente a questões de instrumentalização e

cooptação, neutralizar as críticas alegando para o fato de que tratar-se-ia, afinal, de

uma ONG e não de um movimento social? 

Silva junto a Thiago Ansel261, jornalista que trabalha para o Observatório de Favelas,

em um breve texto publicado menos de dois meses depois do ato na Maré na página

web do Observatório de Favelas, reflete “possibilidades e desafios” trazidos pelas

manifestações que “eclodiram no país nos últimos meses”. Os dois autores neste

texto  partem  de  uma  rápida  definição  da  “sociedade  civil”,  composta  por

“movimentos sociais”, “ONGs” (“nome marcado pela imprecisão e ambiguidade, já

que se define pela negação”), “coletivos sociais” e “fundações”. Segundo os dois:

A diferença  fundamental  entre  os  movimentos  sociais  e  as  ONGs é o  fato  de os
primeiros se apresentarem como formas de representação de algum segmento social -
sem terra, mulheres, negros, LGBTs etc. As ONGs, por sua vez, falam apenas por si
mesmas. Isto é, não atuam como representantes de coletivos sociais, embora possam
focar sua atenção na defesa de direitos de variados grupos (ibid., grifos meus)262.

Essa  afirmação  traz  a  questão  que  posicionamento  que  uma  ONG  estaria

defendendo em um ato realizado em nome de moradores de um conjunto de favelas,

mobilizando movimentos sociais e tomando um posicionamento claramente político

como no caso do ato “Estado Que Mata, Nunca Mais!” Silva & Ansel no mesmo texto

apontam  para  “questionamentos”  que  ONGs  estariam  “sofrendo”,  baseados  em

261 Jaílson de Souza e Silva & Thiago Ansel, “O sentido da ONGs no Brasil de hoje”, 21/08/2013
<http://of.org.br/noticias-analises/o-sentido-das-ongs-no-brasil-de-hoje/> (Acessado 12/11/2015)
262 A ideia de que ONGs “falam apenas por si mesmas”, ao mesmo tempo que podem “focar sua
atenção  na  defesa  de  direitos  de  variados  grupos”  aponta  para  a  diferença entre  o  que  ONGs
representam e os interesses (de terceiros) que dizem representar, uma perspectiva que se contradiz
claramente com uma perspectiva de auto-organização/auto-emancipação.
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“críticas generalizantes”. Uma crítica seria que:

 
ONGs (...) não seriam representantes dos grupos sociais — o que, de fato, não são e,
em geral, não se dispõem a ser, embora caiba discutir se alguma instituição pode se
colocar, atualmente, de forma confortável nesse lugar (grifos meus).

Essa posição Silva defende a partir de uma longa história de atuação em ONGs (co-

fundador do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM) em 1998 e

posterior fundador do Observatório de Favelas em 2001, do qual é diretor). Porém,

no livro  “O novo carioca”,  publicado em 2012,  Silva  apresenta-se,  junto  aos co-

organizadores do livro como:

(…) intelectuais nascidos e crescidos na periferia do Rio de Janeiro, com uma longa
história de inserção em movimentos sociais e culturais da cidade” (SILVA et al. 2012, p.
11, grifo meu). 

No texto citado anteriormente, porém, Silva e Ansel veem-se como parte do grupo

de  “ativistas  oriundo  das  periferias  que  constituem  as  ONGs”. Ativistas,  ONGs,

movimento sociais? - conceitos e argumentos dos autores entram em contradição.

Essa contradição aparente traz dúvidas e aponta para a questão de quem estaria

representando o que e a quem em uma mobilização social que nasce em momentos

de violência perversa e bruta marcando as relações de dominação de agentes do

Estado com moradores de favela. Uma ONG mobiliza enquanto ONG ou enquanto

quem? Um diretor desta ONG, nesta mobilização, a representa enquanto diretor da

ONG  defendendo  “benefícios  públicos”263 ou  representa  a  si  mesmo  enquanto

“ativista”,  em  termo  gerais?  Qual  a  relação  com  os  movimentos  sociais  nesta

mobilização? Qual  papel tem aqui  a necessidade de formular e utilizar conceitos

tanto de análise, da prática como normativos que criam transparência nas relações

políticas e não as ofuscam? E, a questão mais importante para a discussão aqui,

qual a relação de movimentos sociais de base com instituições como ONGs e suas

formas de se articular no território?

Refiro- me aqui ao exemplo do ato na Maré e a discussão de quem o organizou não

somente por que participei da mobilização e do próprio ato junto a outros grupos e

movimentos sociais de base, mas por que experiências como estas apontam para a

importância de sermos criteriosos na discussão da atuação de agentes nas favelas

favela  e  o  que  consideramos  e  apresentamos  como  atuação  no  âmbito  do

263 Citações do mesmo texto
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movimento  social.  A  questão  sensível  aqui  é  com  que  grau  de  oportunismo

instituições  com  base  territorial  em  favelas  tratam de  questões  de  mobilização,

representatividade e legitimidade política. Em um contexto e momento aproximam-

se e defendem posições que remetem à uma posição de um movimento social, em

outro momento e lugar defendem “benefícios públicos”  (em nome de quem?) ou

interesses em nome da própria ONG. São exemplos que apontam para a dimensão,

na prática, do uso político e politizado(r) de conceitos e categorias e a importância

da  clareza  e  transparência  com  qual  estas  categorias  são  utilizadas.  Rogério

Haesbaert e Carlos Walter Porto-Gonçalves (2005, p. 72) chamam atenção para o

fato que:

As  ONGs  [em  termos  gerais]  são  entidades  que  não  têm  mandato  nem
representatividade política.  Com isso contribuem para dissociar a relação de poder
entre a população e seu território (…) Há, assim, uma dissociação entre o lugar onde
os problemas são vividos e o lugar de sua organização política, fortalecendo cada vez
mais, o papel de terceiros - as [próprias] ONGs - como mediadores. 

ONGs que baseiam sua atenção e  justificam sua legitimidade por  atuar  em um

território periférico e buscam intervir neste território, disputando influência e poder

sobre o mesmo, contradizem-se com os objetivos do trabalho de movimento sociais

de base. Na (re-)configuração territorial representam a instalação de novos centros

nos  territórios  de  resistência.  Se  é  possível  trabalhar  “com”  ou  “dentro”  destas

estruturas ou necessário de atuar “apesar” ou “contra”, depende de cada contexto

local e das questões especificas em jogo, tanto quanto das relações das pessoas

que nestas ONGs atuam e como relacionam-se com o território da favela e com

demais  agentes  institucionais,  políticos  e  econômicos  (dos  quais  também

dependem). Uma questão que retomo em outro lugar (cap. 4.3.2).
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4.1.2 FAVELAS EM MOVIMENTO

“Favela ia pro chão, e os caras foram lá e construíram de novo.” 
“Isso aí é resistência!”264

“Ai, eu acho assim, que, acho que foi mais pela luta também, assim, das pessoas, do
povo. Essa luta, né, que o pessoal antigamente lutava, corria atrás dos seus objetivos,
fazia greve,  mas não daquela  forma que faz agora,  com bomba,  quebrando tudo.
Sempre fez, né, sempre teve isso, mas não assim.
(...)
Água, luz, asfalto, nossa isso aqui ficou, parece um céu...”265

Trago  aqui  algumas  reflexões  de  experiências  de  convivência  e  diálogo  com

moradores  sobretudo  da  favela  onde  vivo  desde  2008,  o  Timbau,  uma  das  16

favelas  da  Maré.  O  diálogo  parte  assim  de  uma  convivência  intensamente

local(izada). Uma das lacunas que vou deixar, infelizmente, neste trabalho é uma

discussão mais ampla da história concreta das resistências em favela das últimas

décadas. Em termos muito genéricos podemos dizer que na história das construções

das favelas há mobilizações maiores que levam a constituição de uma favela através

da auto-construção em terreno ocupado. O poder público reage à ação das classes

periféricas que se auto-organizam para sobreviver na cidade: ele remove, controla

tanto quanto constrói moradias populares. Estas, uma vez construídas, por serem

pouco adequadas  às  reais  demandas  das  pessoas  que  nelas  vão  morar  são

modificadas  posteriormente  (BARTHOLL 2013).  O  que  começou  como  uma  vila

operária décadas atrás, com barracos de um andar, foi nesse processo transformado

em cidades-favela, com prédios de quatro ou até cinco andares. Na consolidação da

favela, moradores coletivamente lutam para que haja a instalação da infraestrutura

básica, atendimento de saúde mínimo, escolas, etc. A partir desta fase formavam-se

em  muitas  favelas  associações  de  moradores  que  defendiam  os  interesses  da

população local  diante do poder público. Porém, conforme as relações de poder

locais vinham  se  transformando  a  partir  do  fim  da  ditadura,  essa  relação  foi

invertendo-se. Cada vez mais, as associações passaram a apresentar uma estrutura

que defende os interesses do Estado frente aos moradores, e não o contrário 266.

Recorro  a uma pesquisa  da qual  participei  que analisa a mobilização social  em

favelas de Manguinhos:

264 Conversa de dois integrantes do grupo Us Neguin durante oficina realizada 22/05/2015 de 2015
265 Entrevista de junho 2015 com uma moradora do Timbau, vive na favela a 51 anos.
266 “O que pode o ativismo de bairro?” é discutido por  Marcelo Lopes de Souza (1988).
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Com o final da ditadura militar nos anos ’80, aos poucos a organização popular volta à
cena.  Favelas como Manguinhos,  de certa  maneira,  no mínimo reaparecem como
espaços de reivindicações e territórios de disputa após duas décadas de abafamento e
repressão  de  possíveis  mobilizações  de  base.  Em entrevista,  um participante  das
mobilizações dos anos ’80 e,  sobretudo,  ’90 relatou algumas das conquistas  mais
importantes de um grupo que se juntou para dedicar-se ao trabalho de base. Após
uma enchente  grave  e  que  afetou  muitas  pessoas  em  Manguinhos,  teve  uma
mobilização  e foram  realizadas  pesquisas  para  descobrir  quais  seriam  as
necessidades  mais  urgentes  dos moradores  de  Manguinhos  (com  o  resultado:  1.
esgoto 2. iluminação pública e 3. lixo). 

Em  seguida,  em  reuniões  com  moradores  interessados  foram  desenvolvidas
estratégias para lutar por melhorias. Estas mobilizações podem haver envolvidos as
associações de moradores, mas não como ponto de partida ou espaços de articulação
democrática  das  mesmas.  Já  nesta época  as  associações  de  moradores  e  seus
presidentes, por alguns entrevistados denominados de 'lideranças tradicionais' (numa
relação de distanciamento crítico aos mesmos), representaram mais o estado diante
das  pessoas  do  que  o  contrário  e,  para dificultar  a  situação  em  Manguinhos,  a
fragmentação  do  território  e  existência  de  uma diversidade  de  associações  e
interesses diante delas, mais parecem ter dificultado do que  facilitado a mobilização
das comunidades (BARTHOLL 2013).

Em termos gerais, porém, no sentido que a luta de classes é uma luta de muitas

lutas, a história das favelas, é uma história de muitas lutas. Uma complexa relação

entre  necessidades,  possibilidades e  a  construção de histórias  e territorialidades

caracterizam a relação dos favelados com os territórios periféricos. Para a favela

Chico Mendes, uma integrante da Comunidade Popular do MCP expressa a tensão

e a diversidade que marcam as relações dos moradores com a favela:

“Acho que outra coisa do perfil daqui (...), o pessoal veio pela necessidade, alguns
ainda permanece pela necessidade, se pudesse sair, sairia para morar em outro lugar,
não vai por que não tem condições. Agora outros se estabeleceram, tem uns que têm
comércio, então assim, financeiramente melhorou, que não é só aqui, né, isso é um
pouco como o resto do país, a vida financeira melhora e a social  piora, né. Então
financeiramente, então hoje tem gente que tem, inclusive com a ajuda do GIC 267, né,
que pegou empréstimo, tem gente que tem dinheiro na conta, tem seu comércio, então
não quer sair daqui. Agora, outro, teve umas melhoras, teve obras. Se não fosse pela
violência, seria um lugar que muita gente gostaria de viver, muita gente mesmo. (...)
Então, tem pessoas que ficam por que se estabeleceram, tem pessoas que não têm
condições de sair, mas se pudesse, iriam. Tem gente que está com medo dos filhos se
envolver,  tem  gente  que  os  filhos  já  estão  envolvidos.  Tem  gente  que  volta  pro
Nordeste quando tem condições268.“

Numa relação de luta territorializada, a questão da identidade para a compreensão

de favelas em movimento é de suma importância. Na formação do território favelado

constituem-se identidades territorializadas. Em oficina do grupo Us Neguin Q Não C

Kala essa questão surgiu:

267 Grupo de Investimento Coletivo, um dos trabalhos do MCP na comunidade.
268 Oficina da Comunidade Popular Candido Mendes, 22/02/2015
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“Tem a questão da identidade também, né, da identidade.”
“Sim, sim.”
“Da identidade de cada comunidade - tem a sua identidade, saber, né por que tá ali,
né, por que tá ali, né (…) o que você tá fazendo ali, o que você representa, qual a sua
identidade dentro da comunidade, né. Quem é você, na verdade, ali dentro, né. O que
você representa dentro dessa comunidade. Aí, tem essa luta, isso é uma resistência,
né. Por que quem vem de fora não sabe por que aquela comunidade tâ ali, ele vem
pra morar ali, né, mas não sabe por que tá ali. Por que existe essa comunidade, como
surgiu, né? Quem foram os primeiros o qual foi a,  quem morreu aqui lutando aqui para
ter  um barraco,  né,  fazer  uma viela,  uma ruazinha,  ter  água,  ter  iluminação,  essa
identidade dessa comunidade, né, aquela comunidade tem um nome, tem um modo
de vida, né. Tem essa questão também. Por que isso, na verdade, é uma resistência,
né, aquela comunidade...”269

Em 2012, participei de uma pesquisa na qual realizamos entrevistas com moradores

das favelas Timbau, Baixa do Sapateiro, Nova Holanda e Salsa & Merengue no

âmbito do projeto “A vida econômica no bairro da Maré: da economia doméstica à

economia  social  e  solidária270”.  A  fase  das  entrevistas  foi  acompanhada  por

encontros entre os pesquisadores para debater o ouvido e observado (tanto nas

entrevistas como no nosso dia  a dia  enquanto moradores).  Buscamos com esta

pesquisa  ir  além  de  estatísticas  que  tratam  das  questões  socioeconômicas  e

definem quais os espaços urbanos com menores ou maiores carências. Quais as

“riquezas” da vida na favela, em termos não materiais e materiais? Quais são as

formas  de  construção  societária que  apontam para  além das  lógicas  da  cidade

hegemônica e que tornam, mais do que possível, agradável a convivência nestes

territórios periféricos?  

Dialogo aqui com alguns dos moradores à época entrevistados, integrando falas das

entrevistas e oficinas que realizamos durante a investigação deste trabalho.  São

falas que apontam de diversas maneiras para formas e possibilidades de decifrar as

“sociedades em movimento” que na favela se territorializam.

As 16 favelas da Maré contam com no mínimo 130.000 habitantes, sendo que existe

uma grande diversidade socioeconômica entre uma favela e outra, uma rua e outra,

um beco e outro, uma família e outra, um membro da família e outro, ou seja em

todo sentido a Maré é um território diverso e múltiplo. Em entrevistas de âmbito

269 Oficina do grupo Os Neguin no 22/05/2015.
270 O grupo de pesquisa foi formado por três pesquisadores que moram nas favelas da Maré e
coordenado pela Professora Luciana de Corrêa Lago do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
e Regional (IPPUR/UFRJ).
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qualitativo consideramos as falas como fontes de informação de quem vive e reflete

esta diversidade. Em geral, as entrevistas foram compostas por perguntas em cinco

campos temáticos – família e domicílio, educação, trajetória e percepção do lugar,

trabalho  e  recursos  monetários  e  não  monetários,  recursos  familiares,  além  de

algumas perguntas adicionais.

“Todos os irmãos moram no Timbau, menos um que casou e foi morar no Recreio,
mora perto do terreirão do Recreio. (...)  Encontros de família são frequentes. Todo
mundo somos muito unidos” (Mulher, 46 anos, moradora do Timbau).

A  questão  familiar,  as  relações  familiares  são  de  grande  importância  para

compreender  a  construção das favelas  no  sentido  histórico-territorial.  Em muitos

casos uma pessoa da família cria um primeiro laço com uma favela e uma vez, após

de migrar de vez para o Rio (no caso da Maré a maior parte do nordeste) diversos

membros seguem e também instalam-se na mesma favela do primeiro familiar. O

território da favela nisso transforma-se em território familiar para quem o habita em

todos  os  sentidos  da  palavra.  O  próprio  conceito  de  família  não  se  restringe,

necessariamente, à família de sangue ou casamento: 

“Assim, como é o conceito de família, né, por que assim. Você quer dizer família de
sangue ou família que a gente considera? … Acho que todos eles fazem parte da
minha família” (Mulher, 29 anos de idade, moradora do Timbau).

As famílias são construções a partir de laços de confiança, tanto como alguém pode

chegar a ser rejeitado pela família, em outros casos pode chegar a ser considerado

membro de família. O que marca e abre a questão familiar para além do próprio

circuito  familiar  é  de  que  a  convivência  é  embutida  em proximidades  sociais  e

geográficas  que  fazem  com  que  relações  sociais  estabelecem-se  se  não  entre

todos,  entre  muitos  dos  moradores.  Pouco  conhecidos  casos  em  que  famílias

inteiras brigariam umas com a outra, conflitos desdobram entre sujeitos com suas

singularidades  em  primeiro  lugar.  Favela  enquanto  territórios  familiares  são

construções de longo prazo e com muita identificação das pessoas com os lugares

que  estiveram  e  estão  juntos  na  sua  construção.  A  falta  dessa  dimensão  de

compreensão das favelas pode equivocadamente levar à ideia de que remover uma

favela é contribuir para a solução de um problema urbano:

Explica-se, assim, por que os processos de remoção de favelas colocados em prática
pelo  Estado  e  pelo  mercado  significam  um  modo  perverso  de  expropriação  de
experiências de sociabilidade urbana (BARBOSA 2012, p. 103). 
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A própria ideia (e prática) de destruir e remover o que foi construído em anos de luta

remete a um ato carregado de violência simbólica como bruta.

“Não se mora em comunidade por que se quer. (…) Eu moro em comunidade por nos
estamos obrigados a morar em comunidade devido à situação econômica. Quem é
quem  não  quer  morar  na  Zona  Sul,  (…)  em  Bonsucesso...”  (Mulher,   48  anos,
moradora do Timbau, em entrevista em 2011).

Uma necessidade econômica faz uma pessoa procurar moradia em uma favela, tal

como afirma esta moradora. Mas a própria moradora acrescenta mais adiante na

mesma entrevista:

“O que eu gosto daqui,  apesar de ser uma comunidade que tem esse negócio de
tráfico,  de violência,  de vez em quando a polícia sobe aqui.  Em comparação com
outras comunidades, aqui é bem calmo. Com relação a isso.... E o que eu gosto aqui,
é que aqui todo mundo é amigo... Se não te vejo dois dias, vou procurar saber o que
há contigo...Lá na Zona Sul, quando ali morava era diferente. Quando demoro abrir o
bar aqui, alguém já liga para saber o que tem. Aqui é quase como a minha cidade lá!...
Todo  mundo  conhece  todo  mundo!...  Você  não  se  perde  lá”  (Mulher,  48  anos,
moradora do Timbau, fazendo referência a sua cidade de origem).

Essa relação podemos considerar essencial para trajetórias de vida populares que

levam à construção de territorialidades de resistência propositivas, passando pela

necessidade  e  não  pela  livre  escolha.  Respostas  a  necessidades  materiais  e  à

busca de soluções transbordam a questão de meramente resolver esses problemas

e abrem espaço para um processo criativo que leva à instituição de culturas de

resistências populares urbanas:

A gente nunca quer sair do lugar onde construiu a sua história (…) Acho bom [morar
aqui], por que eu construí uma história aqui, né (Mulher, 29 anos de idade, integrante
do coletivo Roça! e moradora do Timbau, entrevista dada em 2011).

A entrevistada pode achar bom morar no Timbau, já a sua mãe, segundo ela  “quer

[se mudar]. Porém ainda acrescenta: 

Não, a minha mãe não quer se mudar da Maré. Na verdade ela quer que a violência
saia da Maré. Ou ela ou a violência (ibid.).

Aspectos negativos, que influenciam em muito a vida e convivência na favela, como

o  caso  do  controle  territorial  violento  do  conjunto  de  agentes

exército/polícia/milícia/tráfico, vão muito além do alcance dos moradores enquanto

sujeitos para serem resolvidos por eles. Isso é uma das razões que pode levar ao

desejo  de  deixar  a  favela  e  morar  em outro  lugar  da  cidade.  Mesmo  assim,  o
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convívio sociocultural, fruto da construção coletiva dos moradores, é algo valorizado

e reconhecido e pode ajudar a pôr um contrapeso diante dos lados percebidos como

e de fato negativos de se morar em favela:

“Uma amiga nossa mora em Copacabana agora, no prédio que o marido dela trabalha,
mas todo final de semana ela está aqui. Ela fez o aniversário dela aqui, faz festa aqui.
Lá o bom é trabalhar, mas o lazer lá não é bom para ela. Lá fazer um churrasco na
rua,  botar  um som não tem assim,  aquele  aconchego”  (Casal  de marido de 30 e
esposa de 28 anos de idade, moradores do Timbau, entrevistados em 2011).

Uma integrante do Coletivo Bazar du Bom fala sobre a sua vivência nas favelas do

Morro dos Macacos:

“Não gosto dessa opressão, até por olhar, as pessoas olham, falta de privacidade... as
pessoas fofocam, as pessoas inventam coisas sobre você...(...)
Não gosto disso, dessa falta de privacidade (...) 
Não gosto, é disso, assim. 
Mas já morei no asfalto e não tem a menor graça.”

Risos. 

“Não tem. Por que a alegria, solidariedade também das pessoas, é muito: eu tô com
ódio de você, mas se eu tô gravida, precisei do teu carro, você vai me ajudar. Se eu tô
precisando de socorro você vai me ajudar. Sempre essa solidariedade, ela prevalece -
ainda. Acho que essa relação muito próxima, ela deixa a gente assim.”

Uma  relação  que  bem  caracteriza  as  relações  sócio-territoriais  em  favelas:  ao

mesmo tempo que a proximidade tira a privacidade de quem convive em favela, ela

é um dos fatores que contribuem com a solidariedade que as pessoas identificam

como uma característica que diferencia a convivência na favela de outros bairros da

cidade. O vínculo com o território que os moradores constroem nas favelas é um

vínculo  de  toda  forma  intenso.  Uma  integrante  do  coletivo  Ocupa  Alemão,  que

nasceu nas favelas do Alemão e morou ali  durante décadas, por diversas razões

chegou a ter que se mudar. Hoje ela mora novamente no Alemão e integra um grupo

de resistência.

“Três anos depois, um dia, eu fui no Norte Shopping, nem era o Norte Shopping, a
gente num centro ali perto do Norte Shopping, aí eu peguei o Caxias-Pilares, e quando
o Caxias-Pilares entrou aqui na rua Diomedes Trota, quando chega lá na ponta você
enxerga o  morro,  e  eu,  quando vi  o  morro,  comecei  a  chorar.  Comecei  a  chorar,
comecei a chorar.”
“Tu tava no Caxias.”
“Tava no Caxias e tava indo pro Norte Shopping. Aí quando ele entrou na Diomedes
Trota  eu  olhei,  aquela  visão,  vendo  o  Complexo,  eu  comecei  a  chorar  dentro  do
ônibus.”
(...)
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“Aí,  eu falei,  não. Vou voltar. Por que eu tenho isso,  eu gosto daqui,  eu gosto do
Complexo. Eu gosto de morar aqui. Nunca tive vergonha, sabe, nunca tive vergonha
de falar onde eu moro.”
(…)
“Foi por causa disso que você voltou?”
“Foi por causa disso.”
“Mas  também a  casa  lá  [em Caxias]  era  de  telha  [e  estava  muito  difícil  lá  onde
morava]”

A atriz  Geandra  Nobre,  também  integrante  do  coletivo  Roça!,  participou  como

produtora e atriz do documentário “Das nuvens para baixo271”. Além de atuar como

Carolina Maria de Jesus (s. a.), lendo trechos de seu livro  “Quarto de despejo:  diário

de uma favelada”, no filme, Nobre é entrevistada referente à sua chegada e relação

com a Maré:

“(...) Venho de uma família de sete irmãos. A minha mãe, a gente já morou por vários
lugares no Rio de Janeiro e o último lugar que a gente vem morar é aqui na Maré. E
antes de chegar aqui na Maré, a gente passou por processo de remoção. Foi muito
complicado, muito difícil, que particularmente a gente não queria vim para cá, eu não
queria vim para cá. Tinha doze anos de idade. (…) E tô aqui na Maré acho que a mais
de quinze anos, né, assim, morando aqui.
(...)
Em Maria  da Graça,  a minha mãe tinha ganhado um espaço para morar, né,  um
galpão, que foi dividido para várias famílias. E que ali ficou por muito anos. Só que
num determinado momento, a prefeitura, que na época era governada pelo Conde,
disse que aquele espaço era um lugar  de risco e que precisava remover  aquelas
famílias.  Só  que  teve  todo  um  processo  de  mobilização  daquelas  famílias  para
permanecer ali,  naquele lugar, que durou anos. Mas que um belo dia a Secretaria de
Habitação bateu na porta e disse que tinha que sair naquele momento. Foi uma luta,
assim, para não sair de lá. Mas, infelizmente a gente veio para cá, e, hoje, felizmente
estou aqui, na Maré” (grifos meus).

As  contradições  em  jogo  marcam  as  relações  sociais,  culturais,  políticas  e

econômicas nas favelas. “Infelizmente” ter chegado em um lugar ao mesmo tempo

que  estar,  anos  depois,  “felizmente”  neste  mesmo  lugar,  aponta  para  as

possibilidades de superação parcial  e temporária de relações de dominação pela

própria interação dos moradores com o seu território. Sendo forçado, muitas vezes

de forma violenta, a morar neste território, faz-se o melhor possível, lutando por um

lugar na cidade dando origem a “favelas em movimento.”

Raúl  Zibechi  (2007, p. 196) discute em “Autonomia y emancipaciones” a relação

“movimientos  sociales  y  sociedades  en  movimiento”  e  vê  o  próprio  conceito

“movimento social” como obstáculo para a compreensão da realidade nas periferias

271 Documentário. Produção: Geandra Nobre e Marco Antonio Gonçalves. Direção: Eliska Altmann e
Marco Antonio Gonçalves. Rio de Janeiro: Osmose Filmes, UFRJ/UFFRJ, 2015. 1 DVD (77 min).

296



urbanas, já que nesta perspectiva de análise enfatizam-se aspectos formais, desde

formas de organização a  ciclos  de mobilização,  desde a identidade aos marcos

culturais:

(…)  así  se  los  suele  clasificar  según  los  objetivos  que  persiguen,  la  pertenencia
estructural de sus integrantes, las características de la movilización, el momento y los
motivos por los cuales irrumpen. A esta altura hay bibliotecas enteras sobre el asunto.
Pero  hay  poco,  muy  poco,  trabajo  sobre  el  terreno  latinoamericano  sobre  bases
propias  y,  por  lo  tanto,  diferentes.  En  la  ardua  tarea  de  descolonización  del
pensamiento crítico, el debate sobre las teorías de los movimientos sociales resulta de
primera importância (ibid., p. 197).

Zibechi  questiona o uso acrítico de paradigmas europeus e norte-americanos na

análise de movimentos sociais latino-americanos e argumenta que a maioria dos

movimentos não funcionaria conforme os marcos analíticos destes paradigmas:

En las periferias urbanas, las mujeres pobres no se suelen dotar de las formas que
reviste un movimiento social según esta teorización, y sin embargo juegan un papel
importante como factor de cambio social. Más aún, los movimientos de mujeres que
conocemos en el mundo tienen una forma capilar, no estable ni institucionalizada de
acción, más allá de un pequeño núcleo de mujeres organizadas de modo estable. Pero
no por eso deja de ser un gran movimiento, que ha cambiado el mundo desde la raíz
(ibid.).

O papel destacado das mulheres expressa-se, em território de resistência de muitas

formas. As relações familiares organizam-se ao redor da mulher-mãe-avó, muitas

das atividades comunitárias são protagonizadas por mulheres: 

La imagen de las mujeres pobres moviéndose en sus barrios, y en ese mover-se ir
tejiendo redes territoriales que son, como apunta Salazar, “células de comunidad”, es
la mejor imagen de un movimiento no institucionalizado y de la creación de poderes no
estatales: o sea, no jerarquizados, ni  separados del conjunto. De este modo nace,
también, una nueva forma de hacer política de la mano de nuevos sujetos, que no
aparecen fijados ni referenciados en las instituciones estatales (ZIBECHI 2011, p. 50).

Na discussão subsequente desta passagem, Raúl Zibechi, dialogando com Carlos

Walter  Porto-Gonçalves,  reforça a  importância  das territorializações em jogo nas

lutas sociais latino-americanas que ultimamente o levam a partir de sua proposta de

superar  conceitos  fechados  de  “movimentos  sociais”,  passando  pela  noção  de

“movimentos societais”, formulada por Luis Tapia (2002 & 2004), construindo a ideia

de “sociedades em movimento”, pela primeira vez discutida em “Genealogía de la

revuelta, Argentina: una sociedad en movimiento” de 2003, e que consequentemente

culmina na proposta que talvez mais marcademente influenciou a perspectiva da

minha própria abordagem, articulando esta noção de “sociedades em movimento”
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com “territórios em resistência”. 

Asef Bayat (2010) discute em seu livro “Leben als Politik: wie ganz normale Leute

den  Nahen  Osten  verändern”  (Vida  como  política:  como  pessoas  comuns

transformam o Oriente Médio) transformações sociais em países do Oriente Médio e

desenha  um  quadro  rico  e  amplo  das  relações  entre  instituições,  movimentos

sociais,  e  o  que  chama  de  “pessoas  totalmente  comuns”.  Com  isso  traz  uma

perspectiva que dialoga e tem pontos de encontro com a ideia de “sociedade em

movimento”,  ao  mesmo  tempo  que  há  algumas  diferenças  importantes.  Menos

focado em territórios específicos ou periféricos, Bayat (ibid., p.  16) argumenta que:

… pessoas totalmente comuns [transformam] a sua sociedade não somente através
de protestos em massa ou revoluções;  muito mais  atuam em 'Não-movimentos'  –
atuações coletivas de milhões de atores não coletivos,  que acontecem em grande
praças, em becos, prédio da justiça ou em bairros ou vizinhanças272.

Já essa breve apresentação de sua perspectiva remete a uma superação incompleta

das limitações postas pelo olhar clássico das Ciências Sociais para mobilizações e

movimentos sociais questionado pelo próprio autor (Bayat refere-se entre outros ao

modelo formulado por Charles Tilly, citado acima). O autor identifica muitas atuações

de pessoas comuns que não correspondem a algum modelo clássico de movimento

social das Ciências Sociais, e em relação direta com estes modelos por ele criticado,

denomina  essas  dinâmicas  como  “não-movimentos”.  Um  termo  ao  meu  ver

totalmente inadequado, já que ele só- e unicamente faz algum sentido para dizer

que estas dinâmicas não correspondem ao que é considerado, classicamente, nas

Ciências Sociais, como “movimento (social)”. Porém, enquanto expressão fora deste

contexto específico se contradiz fortemente ao que o autor  defende:  como “não-

movimentos” seriam capazes de trazer mudanças (fruto de muito movimento)? Além

disso, por estas dinâmicas e estes “não-movimentos” não se encaixarem na ideia do

“ator coletivo”, Bayat conclui que as mudanças são fruto de milhões de mudanças

coletivas,  porém  protagonizadas  por  “atores  não  coletivos”  (o  que  na  sua

argumentação  se  justifica  por  que  estes,  então,  não  correspondem  ao  conceito

“movimento”  enquanto  atores  coletivos).  As  questões  que  surgem,  mesmo  não

272 Tradução livre. No original: “...ganz normale Menschen [verändern] ihre Gesellschaften nicht nur
durch  Massenproteste  und  Revolutionen;  vielmehr  verlegen  sie  sich  auf  'Nicht-Bewegungen'  –
kollektive Unternehmungen von Millionen nicht  kollektiver  AkteurInnen,  die  auf  großen Plätzen,  in
Hintergassen, Gerichtsgebäuden oder in Stadtteilen und Nachbarschaften stattfinden.
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conhecendo  bem  a  realidade  que  o  autor  discute,  são:  Até  que  ponto  estas

atividades das pessoas comuns de fato  não contam com algum laço e grau de

organização,  articulação  e  identificação  inter-subjetiva/coletiva  entre  seus

protagonistas? Até que ponto pessoas cuja atuação traz,  na avaliação de Bayat,

mudanças  sociais  profundas  podem  ser  interpretadas  como  fruto de  um  “não-

movimento”?

A discussão e perspectiva discutida por Zibechi e Bayat, leva a uma outra questão,

diretamente relacionada com este trabalho: Como posso me basear em uma ideia

de “sociedades em movimento”, ao mesmo tempo que venho de uma prática em um

grupo que proponho analisar neste próprio trabalho como movimento social de base.

Além do fato, de que a própria proposta de “sociedades em movimento” é formulada

como crítica a modelos clássicos de movimento social,  na minha leitura ela  não

questiona por isso, em si, a existência de grupos e movimentos organizados ou a

possibilidade de se organizar para fortalecer estas “sociedades em seu movimento”,

mas a relativiza e contextualiza colocando-a em perspectiva com estas dinâmicas

maiores e em movimento.

Nessa  dinâmica  maior,  em  favelas  do  Rio  de  Janeiro,  grupos  que  atuam

“explicitamente” como coletivos ou movimentos sociais organizados nos moldes do

que caracterizo como “movimento social de base” inserem-se em uma diversidade

de  resistências  mais  ou  menos  explicitamente  organizadas.  Nestes  contextos

maiores,  representam  pequenos  nós,  ou  núcleos,  em  um  “tecido  sociopolítico-

espacial”  (SOUZA  2012a)  que  se  propõem  a  tecer  junto,  construindo  suas

resistências  embutidos  em  “territórios-rede”  (Haesbaert  2004)  abrangentes,

complexos e múltiplos. A proposta de refletir territórios de resistência e movimentos

sociais  de  base  que  nele  se  territorializam  busca  assim  articular  a  noção  de

“sociedades em movimento” que se inspira  em e reflete experiências vivenciadas

nas  periferias  urbanas  e  a  perspectiva  da  auto-organização  específica  que  tem

nestas sociedades sua base, seu ponto de partida e chegada, sua razão de ser e de

se propor a lutar.

A diversidade de agentes, referente às dimensões sociais, culturais, econômicas e

políticas,  que  integram,  são  forçados  de  submeter-se  ao  mesmo  tempo  que
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produzem e/ou reproduzem e, o mais importante, resistem diante de relações de

dominação em territórios periféricos como as favelas, leva a uma complexidade das

relações entre sujeitos, grupos, movimentos sociais, instituições. Nesta diversidade

o  “movimento  social  de  base”  apresenta  uma  forma,  por  sua  vez  aberta  e  de

possível teor  (temático,  processual,  cultural)  múltiplo,  ao  mesmo  tempo  que

específico em termos estruturais-processuais entre uma diversidade de formas de

articular resistências.

4.1.3 MOVIMENTOS SOCIAIS DE BASE E(M) FAVELAS EM MOVIMENTO

Hoje o quilombo vem dizer
Favela vem dizer
A rua vem dizer
Que é nós por nós!

Quem é de somar, cola273!

Movimentos  sociais  de  base  baseiam  suas ações na  inserção  em territórios

periféricos  e,  com  isso, em  situações  concretas  de  convivência  e  resistência

cotidiana que caracterizam culturas populares urbanas,  no caso específico deste

trabalho,  nas  favelas.  Não  há  trabalho  de  base  sem  uma  relação  intrínseca  e

processual da perspectiva de militância com  uma (a)  perspectiva de vivência. Até

uma distinção como a entre “militante” e “não-militante”/”morador” é colocada em

cheque  e  demonstra-se  como  abordagem  conceitual  muitas  vezes

limitada/limitadora para dar conta de um real vivido que transborda e questiona os

conceitos  criados  para  tentar  compreendê-lo.  Em  “favelas  em  movimento”,  a

diversidade  de  resistências  implícitas  e  explícitas  leva  a  uma  sobreposição  das

ideias dos próprios conceitos de militância e vivência. O morador da favela precisa

sair de casa ou de sua favela, ir para algum lugar específico, em algum momento

específico, para se envolver em um ato de “resistência”,  se somente para poder

273 As primeiras  quatro  linhas  são  do MC Mano Teko.  Mano Teko  participou  da  construção  da
Associação de Profissionais e Amigos do Funk (APA Funk) e a integrou durante um longo período.
Divergências ideológicas internas, porém, sobretudo referente à questão da relação da associação
com partidos políticos,  fizeram Mano Teko e outros funkeiros saírem da APA Funk.  O sarau que
organizam uma vez por mês e que acontece na Cinelândia em frente à ocupação urbana Manoel
Congo foi mantido, mas mudou de nome: “Não mais como Associação, segue nosso terreiro de ideias
e principalmente práticas... A partir da edição de julho, a continuidade se deu com o nome SARAU
DIVERGENTE! Quem é de somar, cola!” (destaque no original, chamada no facebook do perfil “Sarau
Divergente”  no dia 12/10/2015 <https://www.facebook.com/SarauDivergente?fref=ts>).
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estar  ali,  para  construir  sua  vida  na  favela,  “r-existe”  e  insiste  diariamente?

Atividades culturais em favelas carregam muitos elementos de resistência, sem que

isso seja formulado explicitamente como objetivo principal da atividade. O integrante

do grupo TransFormiga que participou desta investigação com uma entrevista dá um

bom exemplo:

“Nada  mobiliza  mais  na  Formiga do  que  a  Folia  de  Reis.  Ela  tem  um  potencial
absurdo, Folia de Reis.
(...) 
Vamos  fazer  muita  coisa  boa  aqui  na  Formiga,  usando  a  Folia  de  Reis  como
ferramenta.”

O principal desafio de atuar enquanto movimento social de base é detectar e decifrar

dinâmicas  maiores  nas  quais  é  possível  inserir-se  para  fortalecê-las,  ao  mesmo

tempo que fortalecer o próprio trabalho e grupo inserindo-se nelas. O entrevistado vê

um contexto geral fértil para a realização do “trabalho de resistência” na favela Morro

da Formiga:

O que não falta aqui na favela é revolta, indignação. Nós temos um potencial me'mo
de fazer uma parada meio que revolucionária me'mo, por que muito saco cheio com
tudo, cansado de promessa, de abandono, de exclusão, violência, quer dizer … um
trabalho de resistência, sensibilizar as pessoas, que é importante, a gente resistir, a
gente não tá, nós temos motivos, porra, mais do que suficientes para lutar, resistir,
brigar, e tomar o que é nosso, isso é bem fácil,  por que todo mundo enxerga, né,
essas carências, essas violências, essa exclusão, que nós estamos vivendo. Essa é a
grande vantagem274.

A relação movimento social  e favela em movimento é o pano de fundo sob qual

coloca-se a questão, para movimentos sociais de base  de como  “mudar o mundo

sem tomar o poder” (HOLLOWAY 2005).

Poder  popular? Contrapoderes de abajo? No es fácil  zanjar  esta cuestion.  (…) La
cuestion del poder está en el centro de muchos debates actuales entre movimientos
sociales y políticos, desde la irrupción del zapatismo. En este punto considero que el
mismo concepto de poder debe ser revisado. Suelo hablar de 'poderes no estatales',
pero aún así me parece insuficiente (ZIBECHI 2011, p. 75).

Como veremos no diálogo com os grupos,  a  resposta que daríamos à pergunta

colocada  por  Raúl  Zibechi  seria  respondida  pela  primeira  opção:  poder  popular.

Segundo um integrante do Movimento das Comunidades Populares (MCP):

“A importância do povo é se dar conta do que é o poder popular, então essa é a nossa

274 Integrante do grupo TransFormiga do Morro da Formiga em oficina no 22/05/2015
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preocupação. É o poder popular nas favelas e na periferia, entendeu275?”

Movimentos sociais de base (auto-organizados, em busca da auto-emancipação das

classes periféricas) buscam através de sua atuação, contribuir com a construção de

poder popular. 

É verdade que  há  [no  povo]  uma grande  força  elementar,  uma força  sem dúvida
nenhuma superior à do governo, e à das classes dirigentes tomadas em conjunto; mas
sem organização uma força elementar não é uma força real.  É nesta incontestável
vantagem da força organizada sobre a força elementar do povo que se baseia a força
do Estado. Por isso, o problema não é saber se eles [o povo] se podem sublevar, mas
se são capazes de construir uma organização que lhes dê os meios de chegar a um
fim vitorioso – não por uma vitória fortuita, mas por um triunfo prolongado e derradeiro
(BAKUNIN 1975, p. 106, colchetes no original).

A construção do poder popular, em diálogo com o integrante do MCP citado acima, é

entendido  como  instituinte  ao  mesmo  tempo  que  projeção  (capacidade  e

possibilidade)  e  horizonte  das  lutas  das  classes  periféricas,  nas  quais  “há  uma

grande força elementar”.  Rahnema & Robert (2008) vão falar, um século e meio

depois da formulação de Bakunin, da “potência dos pobres”. Como essa construção

está em andamento, inscrita no cotidiano e nas culturas periféricas, prefiro pensar

que  “construímos”  esse  poder  popular  percebido  como  o  poder-fazer  da  nossa

discussão com John Holloway (cap. 3.5.1). “Criar poder popular (expressão muito

utilizada)”  remete  a  uma  ideia  de  que  esse  poder,  em  si,  ainda  não  existe,  e

precisaria criá-lo como algo novo em si. Prefiro pensar em “construir”: “construímos”

algo novo com partes pré-existentes, criando (agora sim) relações (o poder sendo

relacional) novas entre partes que de uma ou outra forma pré-existem, mas que, por

sua dispersão e fragmentação, não agregam força suficiente para se oporem com a

força  necessária,  para  transbordar  sua  subordinação  e  superar  as  relações  de

dominação. A construção do poder popular não tem como objetivo unificar as lutas

(verbo que remete a relações autoritárias) e sim de multiplicar, conectar, articular e

apoiar-se mutuamente para somar forças. No sentido que proponho abordar as lutas

de classes como uma luta de muitas lutas, sugiro “pluralizar” e ampliar a afirmação

de Bakunin: a (auto-)organização não como fruto de “uma” e sim de muitas formas

auto-organizativas que se complementam e fortalecem ente si. 

Como vimos no capítulo 3, o território é um recurso básico, crucial e potente tanto

275 Integrante do MCP em oficina no 22/02/2015
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para frear, pelo lado das classes dominantes, como para fortalecer, pelo lado das

classes periféricas e suas lutas,  o  esforço da construção de poder  popular. Nos

territórios  encontramos  uma  diversidade de  lutas  que  apontam,  em  sua

complementaridade,  para  possíveis  caminhos  de  superação  das  relações  de

dominação inter- e trans-/intra-classes:

… existen  formas  de  articulación/coordinación  internas,  formas  de  autoarticulación
formadas naturalmente por los movimientos, para cumplir determinados objetivos casi
siempre puntuales que, una vez realizados, dejan de funcionar o dan paso a otras
formas de coordinación. Por lo que conocemos, pueden ser formales y permanentes o
bien difusas e impermanentes. Unas no son superiores a las otras (ZIBECHI 2011, p.
143).

Em territórios periféricos, diante de um conjunto de formas de resistência implícitas e

explícitas, o desafio está em compreender a relação entre essas distintas formas,

para, a partir daí (enquanto sujeitos em movimento, enquanto grupos de resistência

e movimentos sociais),  pensar  as nossas próprias práticas,  traçar  estratégias de

atuação e - agir. Em sociedades em movimento o maior desafio talvez, em termos

de fortalecer resistências, é compreender a magnitude dos territórios periféricos nos

quais  estas sociedades se territorializam. Como nestes territórios conjugam-se a

diversidade de formas e territorializações resistentes e como se relacionar com elas

de forma integradora e articulada?

James Scott elaborou reflexões profundas de formas de resistências implícitas entre

camponeses na Ásia e as interpreta como “weapons of the weak” (1985, armas dos

fracos). Para ele “armas dos fracos” incluem formas de contornar silenciosamente,

de deixar  de fazer  o  que o dominador  demanda sem que o mesmo o perceba,

ironizar, negar-se a funcionar conforme exigido pelas lógicas do sistema dominante,

entre outros. Diante de um certo pessimismo referente às possibilidades de uma

transformação revolucionária baseada em uma consciência das classes camponesa

e operária, Scott (1985, p. 350) conclui:

Mais razão, ainda, então, de respeitar, se não celebrar, as armas dos fracos. Mais
razão ainda de ver na tenacidade de autopreservação – no escárnio, na truculência,
na ironia, em pequenos atos de não-complacência, no arrastar do pé, na dissimulação,
na mutualidade resistente, na descrença da homilia, no esforço incessante de manter
a si mesmo diante de todas as circunstâncias avessas - um espírito e uma prática que
previne o pior e promete algo melhor276.

276 Tradução livre. No original: “All the more reason, then, to respect, if not celebrate, the weapons of
the weak. All the more reason to see in the tenacity of self-preservation – in ridicule, in truculence, in
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Em trabalho posterior, Scott (2013) analisa “a dominação e a arte de resistência”

dando  ênfase  a  importância  do  “discurso  oculto”  que  esconde  muitas  das

informações necessárias para decifrar a relação de dominados com os dominadores.

A  noção  da  existência  deste  discurso  permitiria,  segundo  Scott  (ibid.,  p.  20),

compreender  “esses  raros  momentos  de  efervescência  política  em  que  (…)  o

discuro oculto é pronunciado directa (sic) e publicamente na face do poder.” Scott

(ibid. ) analisa nesse trabalho:

(…) comportamentos que os camponeses e os escravos adoptam (sic) para disfarçar
os esforços que desenvolvem para contrariar a apropriação material do seu trabalho,
da sua produção e da sua propriedade: por exemplo, a caça (ou pesca) furtiva, as
táticas  dilatórias  no  trabalho,  o  furto,  a  dissimulação,  a  fuga.  No  seu  conjunto
poderíamos chamar a estas formas de insubordinação a infrapolítica dos oprimidos.

Marcelo Lopes de Souza (2010) sugere, referente a práticas espaciais insurgentes,

diferenciar entre formas violentas e não violentas; duráveis ou efêmeras;  abertas ou

às escondidas; local e supra-local e ruidosas ou silenciosas, dialogando, em geral,

com a ideia de diferenciar entre formas mais explícitas e formas mais implícitas de

resistência.  Rogério  Haesbaert  (2014,  p.  289)  analisa  formas  de  contornamento

como respostas à contenção territorial:

Podemos falar  de  diversas  técnicas  ou,  de modo mais  amplo,  de  dispositivos  de
contornamento que, de certa forma, derivam de uma condição multi ou transterritorial
(…):  desde o  contornar  ou  circundar  muito  concreto  de  uma fronteira  murada  ou
intensamente até contornamentos geograficamente menos visíveis, como o dos que
recorrem a circuitos ilegais da economia como estratégia de sobrevivência. Na medida
em que fazem frente a processos de contenção,  dirigidos sobretudo à populações
mais  pobres,  são  formas  muitas  vezes  consideradas  'ilegais',  'informais'  ou,  muito
genericamente, 'alternativas', resistindo ou se rearticulando, de algum modo (para pior
ou  para  melhor,  não  importa),  diante  dos  constrangimentos  impostos  pela  ordem
territorial hegemônica.

Zibechi  (2014, p. 19) refere-se à luta de classe nas fábricas ao diferenciar entre

“lutas  explícitas  (greves,  paralizações)”  e  “lutas  implícitas  (trabalho  improdutivo,

ausentismo)277”.  Resistências  constituem-se  enquanto  poderes-fazeres

autoinstituintes,  em  busca  de  superar,  transbordar  ou  contornar  relações  de

dominação.  Resistências não são puramente  e só  explícitas  ou puramente  e só

implícitas,  expressam-se  enquanto  combinações,  conjugações  e  também

irony, in petty acts of noncompliance, in foot dragging, in dissimulation, in resistant mutuality, in the
disbelief in elite homilies, in the steady, grinding efforts to hold one's own against overwhelming odds –
a spirit and practice that preventes the worst and promises something better.”
277 Tradução livre. No original: "luchas explícitas (huelgas, paros)" e "luchas implícitas (trabajo a
desengano, ausentismo)"
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entrecruzamentos dos dois pólos, explícito e implícito em uma relação de continuum.

Como  resistências  explícitas  entendo  práticas  que  são  resultado  de  ações  cujo

objetivo, formulado individual- ou (em sua maioria) coletivamente, envolve a intenção

de opor-se a lógicas e relações de dominação, e que têm a intenção de gerar um

“efeito de resistência”. (O)correm a partir da identificação consciente de uma relação

de  dominação  e  são  realizadas  visando  minimizar  os  efeitos  opressores  desta

relação (muitas vezes o que é possível a curto prazo) ou para contornar e superá-las

(médio e longo prazo). 

Como resistências implícitas entendo práticas que não opõem-se diretamente ou

visivelmente (pelo olhar das pessoas em ação, por agentes externos à ação) a uma

relação de dominação,  mas que acabam necessitando de uma ação ou postura

resistente para poderem ser realizadas, ou que produzem “efeitos resistentes”,  ao

serem realizadas, sem que isso tenha sido pensado ou formulado como objetivo

principal da ação individual ou coletiva realizada. 

As formas de resistências mais implícitas ou mais explícitas correspondem a uma

relação articulada entre reação e ação, cada ato de resistência contendo elementos

de  ambos,  constituindo-se  enquanto  formas  múltiplas  de  re-ação  (ou  de  re-

constru/cri-ação). As formas implícitas e explícitas articulam e podem complementar-

se,  ao mesmo tempo que podem entrar em contradição.  Pelo ponto de vista do

movimento social organizado é necessário agir com muita sensibilidade diante desta

relação. No cotidiano, para o usuário do trem, por exemplo, pouco sentido faria de

“pular a catraca” de forma visível o que levaria à reação imediata dos seguranças

nas estações. Mas muito sentido faz passar pelo buraco na grade ou pular o muro

da trilha de trem para chegar na plataforma e poder pegar o trem sem ter que pagar

passagem.  Para  questionar  porém,  coletivamente,  em  momentos  de  protesto

organizados, pode ser um ato simbólico importante de “pular a catraca”, um recurso

ao  qual  o  Movimento  Passe  Livre  recorre  em  sua(s)  manifestações.  Momento,

contexto, medida e postura decidem sobre a possibilidade de resistências explícitas

de movimentos sociais organizados complementarem-se e fortalecerem resistências

implícitas de classes periféricas.

Quanto  maior  a  perifericidade  e  seus  territórios,  maior  a  densidade  de  formas
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implícitas  de  resistência.  Quanto  mais  oprimida  uma  pessoa  ou  um  grupo  de

pessoas, maior esforço resistente é necessário para cumprir as necessidades mais

básicas ou para realizar atividades que para outras pessoas em outros contextos

passam como rotina, totalmente normais. Para jogar futebol na favela, em muitos

lugares corre-se o risco de estar no campo de futebol (como o campo na Praça 18

na Baixa do Sapateiro aqui na Maré) na hora de um tiroteio ocorrer, ou entre grupos

rivais ou, muitas vezes, em caso de operações policiais. O risco de ser atingido por

uma bala é real e um conjunto de práticas são necessárias para, mesmo assim, não

desistir  da prática do futebol.  Lendo permanentemente como está a situação na

favela,  “aprendendo”  a imediatamente jogar-se no chão,  atrás de que parede se

esconder,  são  saberes  necessários para  um  jovem  poder  jogar  futebol.  Sem  a

insistência  necessária,  os  jovens  das  favelas  perderiam  suas  opções  de  lazer.

Formas  implícitas  de  resistir  são  necessárias  para  que  isso  não  ocorra.  Sem

insistência e correr certo risco, crianças não chegariam até a escola, crianças não

brincariam nas ruas, o jovem não dançaria num baile funk, o crente não iria até a

sua igreja em uma noite de domingo. Há uma tensão dominadora permanente à qual

resiste-se,  tensão  essa  que  pode  aumentar  significativamente  quando  o  Estado

opressor  toma  medidas  explícitas  de  controle  territorial.  Em uma  entrevista  que

ocorreu  nas  fase  final  da  ocupação  militar  na  Maré  em 2014/2015,  à  época  de

término incerto, uma moradora que mora há 51 anos no morro do Timbau, descreve

a situação diante a presença do Exército nas favelas da Maré:

“Tá pior, tá pior [do que sem o Exército], tá uma coisa horrível. Você não pode sair,
você não pode, não pode fazer mais nada. Entendeu, por que, na mesma hora que
você sai, você pra voltar tem que telefonar, como é que tá aí? Como é que não sei o
que? Eu posso subir? Ou então você chega no meio do caminho ali, (…), eu tava ali
subindo, (…) aí quando aquela tropa subiu, sinceramente, eu vi ninguém na rua. Eu vi
ninguém no meio da rua. Daqui a pouco, pow, pow, pow. Gente, mas eu corri tanto. Eu
falei, gente eles estão atirando em quem? Daqui a pouco veio o tal do tanque (…)
Que é isso. Não, tem que fazer de outra forma, tá errado isso aí, tá totalmente errado.
Desse jeito não vai adiantar. Não vai adiantar.”

Nas favelas fases tensas e fases “calmas” ou tranquilas marcam o andar das coisas.

“Como estão as coisas aí (na sua favela)?” é uma pergunta frequente e rotineira que

fazemos uns aos outros,  sempre preocupados que a situação em uma ou outra

favela possa estar piorando. “Tá até tranquilo demais!”, é uma resposta que se dá

indicando  que  a  qualquer  momento  a  calma  pode  inverter-se  em uma  situação

tensa.  Todas  as  possíveis  combinações  do  conjunto  de  dominação  e  controle
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territorial exército-polícia-milícia-tráfico geram tensões, reprimem, umas mais do que

outras, todas de alguma forma.

As tensões sentidas permanentemente levam a cargas de indignação latente que

podem descarregar-se em momentos densos de resistência explícita. Quando um

jovem é atingido por uma bala da polícia, moradores tentam fechar uma rua, sem

ceder-se pelo medo enfrentam a polícia mesmo que esta abra fogo e ameace a

matá-los.  A primeira  coisa  que  o  Estado  faz  quando  seus  agentes  matam  um

morador de favela é mandar caveirão e tropa de choque278.

A  análise  da  dimensão  multiterritorial  de  relações  de  dominação-

subordinação/resistência conduz à compreensão de que estas tensões que resultam

de  territorializações  dominantes  encontram  nos territórios  favelados  inúmeras

territorializações de resistência,  linhas de fuga que tecem redes de alívio, e  que

constituem-se enquanto formas criativas e construtivas do fazer-se as coisas e de

viver a vida na favela.  Não só por isso,  favelas diferem-se significativamente de

outros bairros da cidade. Diferem-se pelas redes de resistências implícitas baseadas

em formas de solidariedade,  ajuda mútua, consideração do próximo.  Muitas  das

coisas que em outros bairros geram problemas ou são difíceis de resolver, na favela

encontram soluções com mais facilidade.

A mesma moradora que descreve a situação difícil diante da ocupação militar nas

favelas da Maré, na mesma entrevista que fizemos em um momento em que não

havia  previsão  certa  do  fim da  ocupação,  ao  perguntada  sobre  perspectivas  da

situação melhorar, respondeu:

“Ah, acho que vai melhorar. Eu tô torcendo para melhorar. Entendeu? Eu acho que
não vai ficar assim desse jeito não. Vai melhorar, sim. Vai melhorar. Isso é uma fase a
gente está passando. A gente passou várias fases, né, e passou. Então essa não vai
deixar de passar também...”

A  multiterritorialidade  de  relações  de  dominação-subordinação/resistência

sedimenta-se nos sujeitos que conectam-se e reconectam-se com as resistências

que as fortalecem e que encontram novas formas resistentes conforme a opressão

278 O menino Mateus foi morto por um policial na sua porta de casa em dezembro de 2009. Os
policiais tentaram levar o seu corpo para “sumir com as provas”, o que somente foi  evitado pela
insistência de moradores que cercaram o corpo do menino. A primeira reação da Polícia Militar foi
enviar um caveirão para o local do assassinato e policiais para reprimir.
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aumentar  ou  mudar  de  forma.  Diante  de  uma  multiplicidade  de  temporalidades-

espacialidades, momentos bons e momentos muito difíceis, fases boas e fases de

muita opressão, instantes que decidem sobre vida e morte, marcam a trajetória das

favelas e de seus moradores. No sentido em que James Scott (2012) relaciona um

conjunto de discursos e práticas resistentes pouco e invisíveis que podem levar à

efervescência  política,  como  uma  carga  que  aumenta  para  em  um  momento

descarregar-se com força e em pouco tempo, e assim constrói uma relação entre

resistências implícitas e explícitas, territórios de resistência apresentam-se enquanto

forma socioespacial  explícita  de resistência,  constituída através de uma tecedura

altamente densa de resistências implícitas. 

No desafio da relação de movimentos sociais de base com estes territórios de alta

densidade  de  resistências  implícitas,  podemos  dizer  que  poderes-fazeres  auto-

emancipatórios  fortalecem-se  e  constroem-se  conforme  formas  implícitas  de

resistência  sejam  “explicitadas”  (o  auto-reconhecimento  tornando  possível

ativamente  defender  estas  formas),  ao  mesmo  tempo  que  a  capacidade  de

“implicitar”  resistências  explícitas  definirá  o  quanto  formas de  resistência  que

nascem como propostas de inserir novas formas de resistência, ou resgatar formas

antigas,  podem  ou  não  inscrever-se  nas  culturas  de  resistência,  em  geral,  das

classes  periféricas,  podem  tornar-se  “comum”.  Na  relação  de  territorializações

dominantes  e  territorializações  periféricas,  quanto  mais  práticas  de  resistência

sedimentam-se  nos  territórios  periféricos,  enquanto  práticas  comuns,  ao  mesmo

tempo que haja uma consciência do quanto práticas comuns são de resistência e

precisam ser  defendidas,  maior  a  força de resistir  construindo (poder  popular)  e

construir resistindo nos e a partir dos territórios periféricos.

Uma  tentativa  de  capturar  a  multiplicidade  de  expressões  de  resistências  em

territórios periféricos deve levar em consideração os elementos que as instituem.

Resistências  podem  consistir  em  formas  de  resistência  mais  explícitas  e  mais

implícitas  (relações  entre  formas  de  dominação-resistência  inter-classe  e/ou

trans-/intra-classe (ou território), formas mais coletivas ou mais individuais, formas

organizacionais mais estáveis ou mais (fluidas) e formas espaciais e temporais mais

regulares ou mais irregulares. Conforme a combinação destes elementos, instituem-

se múltiplas formas de resistir em territórios periféricos (figura 7):
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Figura 7: Formas de resistência em territórios periféricos.

309 

FORMAS 
ESPACIAIS E 

TEMPORAIS MAIS 
REGULARES

FORMAS 
ESPACIAIS E 

TEMPORAIS MAIS 
IRREGULARES

FORMAS DE RESISTÊNCIA EM 
TERRITÓRIO PERIFÉRICOS



A maioria das formas de resistência existem com algum nível de ligação inter-sujeito,

ocorrendo enquanto formas mais coletivas, mas também há formas que expressam-

se  mais  a  nível  (intra-)sujeito,  mais  individuais.  Formas  de  resistência

organizacionais  mais  estáveis  são formas que contam com alguma continuidade

e/ou  regularidade,  contam como  alguma visibilidade  e  são  percebidos  enquanto

formas  organizacionais  interna-  e  externamente.  Enquanto  que  as  formas

organizacionais mais fluidas podem aparecer e reaparecer, são menos claramente

percebidos  como  formas  de  organização  ou  são  pouco  organizadas.  Formas

espaciais  e  temporais  mais  regulares  são  formas  que  ocorrem em lugares  que

podem ser espaços coletivos fixos, ou utilizando-se de espaços públicos ou privados

de forma regular, e as atividades como encontros contam com alguma frequência e

rotina.  Formas  espaciais  e  temporais  mais  irregulares  podem mudar  de  lugar  e

ocorrer  em  momentos  menos  previsíveis,  podendo  des-re-aparecer  no  tempo-

espaço do território favelado.

Na figura 7, as múltiplas combinações possíveis (somente considerando um polo de

cada  relação  de  continuum temos  2x2x2x2=16  combinações  possíveis)  podem

corresponder  a  uma  série  de  combinações  possíveis  do  múltiplo  continuum de

expressões  de  resistência.  Em  boa  parte  dos  casos  (contextos,  lugares),  a

combinação  específica  que  está  apontada  no  gráfico  pelo  círculo  interno  deve

caracterizar  a  maioria  de  movimentos  sociais  de  base.  Estes  optam,  numa

perspectiva coletiva, (naturalmente, por serem formas pensadas com o objetivo de

resistir)  por  formas  explícitas  de  resistências  por  formas  mais  estáveis

(auto-)organizacionais, e constroem seu trabalho com base em formas espaciais e

temporais  mais  estáveis.  Ao  mesmo  tempo  que  atuam  para  transformar,

transformam-se, expresso no fato de que relações de dominação trans-/intra-classe

atravessam os próprios movimentos sociais de base e devem ser enfrentados como

parte integrante e integradora do grupo e não negligenciados como algo secundário

diante  da  luta  contra  as  dominações  inter-classe.  Enfrentando  relações  de

dominação trans-/intra-classes, e com isso trans/-intra-grupo, os movimentos sociais

de base fortalecem-se em suas lutas diante de relações de dominação inter-classe.

Movimentos  sociais  de  base,  auto-organizados  e  com  um  horizonte  de  auto-

emancipação  das  classes  populares  apresentam  algumas formas  possíveis  de
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articulação de resistências em territórios periféricos, onde complementam-se com

uma diversidade de outras formas. Um desafio para a nossa reflexão, a partir desta

forma  específica  de  se  auto-organizar,  é  pensar,  a partir  da  realidade  vivida  e

vivenciada, por quais formas de intervenção na complexa realidade dos territórios de

resistência optamos, e quais são possíveis. Quais os objetivos que formulamos para

as nossas ações? Quais  as  formas de atuação pertinentes para  tentar  alcançar

estes objetivos? Qual a situação atual na favela onde atuamos e qual a situação

atual do próprio grupo? Com quem se relacionar, na favela onde atuamos, em outras

favelas e para além? E como? O conjunto de questões e desafios é amplo e dialoga

com  a  proposta  de  Thorsten  Bewernitz  (2005)  de  diferenciar  entre  critérios

relacionados  à  necessidade,  à  possibilidade  e  à  consciência  de  sujeitos  em

movimento. 

FIGURA 8: Consciência, possibilidade, necessidade: Como atuar enquanto
movimento social de base em favelas? 

Como,  em  territórios  periféricos,  consciência,  necessidade  e  possibilidade

relacionam-se e influenciam-se e como a partir disso avaliamos as perspectivas para

o fortalecimento da construção de poder popular nas favelas? Como essa reflexão

pode  orientar  o  trabalho  concreto,  de  base  nos  territórios  nos  quais  estamos

inseridos? 

Eis algumas questões que nascem em meio ao trabalhos de movimentos sociais de

base e é ali que devem ser refletidas, discutidas, repensadas, reformuladas e, caso

possível, respondidas. O próximo capítulo traz autorreflexões de trabalhos de base
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com o objetivo de contribuir com o diálogo ao redor destas questões.

Um  integrante  do  grupo  Us  Neguin  argumenta  a  favor  da  importância  da

consciência:

Pra ter mudança, cara, primeiramente é o seguinte: parte de cada um da população
acordar e ver o que que tá fazendo, entendeu279.

A tensão  imanente  aos  trabalhos  de  resistência  em  favelas  e  que  permeia  as

reflexões dos grupos acerca de seus territórios e de sua atuação está expressa em

uma fala de um integrante do coletivo Ocupa Alemão: 

Eu acho que de todos os lados esse ataque de desmobilização e de controle social, eu
acho que de alguma forma daqui a algum tempo isso conseguisse ser, houvesse um
caminho de ser superado, eu vejo um potencial revolucionário muito forte. Mas hoje
em dia, hoje em dia é o contrário, hoje em dia eu acho que é um dos locais com mais
potencial,  mas  é  o  local  mais  minado  também,  pela  brutalidade  policial,  pela
desmobilização popular, de ONG, partido, governo, cooptação, … e não é só por que é
o local  que  nasci,  mas a  leitura  que faço  é  essa,  né.  Conversando com quem é
favelado, com quem é negro que mora em favela, com negro que não mora em favela,
com branco que mora em favela, com branco que não mora em favela, eu vejo assim
que realmente quem mora nesse local, nesses locais, eu vejo um potencial assim que
– e é basicamente isso que a gente tenta, né. Ah, cês querem o que? Ou o que eu
traduzo, o que estou fazendo individualmente,  (…) a luta é essa, eu tô só resistindo, a
gente  tá  basicamente  tentando  resistir,  ao  Estado,  à  brutalidade  policial,  à
discriminação, à desracialização, à destribalização, enfim eu acho que a gente tá só
resistindo me'mo280.

A tensão estabelece-se entre “um potencial revolucionário muito forte” que se vê na

favela,  mas  que  é  atravessado  ou  reprimido  “pela  brutalidade  policial,  pela

desmobilização popular.”  É na interface desta tensão que movimentos sociais de

base põem-se com sua (inter-)ação em busca da auto-emancipação das classes

periféricas nos e a partir de (seus) territórios de resistência.

279 Integrante do coletivo Us Neguin Q Não C Kala em oficina no dia 22/05/2015.
280 Integrante do coletivo Ocupa Alemão em oficina realizada no dia 07/07/2015.
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4.2 “FAVELAS EM LUTA”

Um objetivo da militancia de investigación, segundo o Colectivo Situaciones (2003,

s.p.) é “la produccion de saberes útiles a las luchas.” Uma maneira de gerar tais

saberes, ao ver do coletivo é:

… generar una capacidad de las luchas de leerse a sí mismas y, por tanto, de retomar
y difundir los avances y las producciones de otras experiencias. 

Em diálogo com esta proposta, desde meados de 2012 convidei movimentos sociais

de  base  atuantes  em  favelas para  participarem  em  um  processo  coletivo  e

autorreflexivo de troca, com o objetivo de fazer produções textuais que pudessem

culminar em um livro construído coletivamente (o convite encontra-se no anexo 4,

sobre o processo vide também cap.  1.2).  O primeiro  encontro “Favelas em luta.

Reflexões dos territórios de resistência” ocorreu em dezembro de 2012 e depois de

um processo que des-re-articulou-se algumas vezes, chegamos a uma proposta de

realização de oficinas coletivas de autorreflexão com subsequente escrita de um

texto-proposta, que eu escreveria com base nas oficinas. Os textos então seriam

revisados  e

novamente refletidos juntos aos grupos em encontros de redação coletiva. Quatro

grupos  concluíram  o  processo.  Discuto  aqui  brevemente  as  experiências  de

autorreflexão que o processo em geral e as oficinas propiciaram, faço uma breve

apresentação dos grupos, como atuam e como se relacionam e se articulam entre si,

para em seguida entrar nos próprios textos dos quatro grupos: Comunidade Popular

Chico Mendes (4.2.3), Us Neguin Q Não C Kala (4.2.4), #Ocupa Alemão (4.2.5) e

Roça! (4.2.6). Para além da tese outros grupos, como a Escola Municipal Leonardo

Boff (Petrópolis)  com vínculo com o MCP, o coletivo Bazar  du Bom e o coletivo

Cafuné na Laje construirão seus próprios textos para todos juntos serem publicados

no livro “Favelas em luta” com previsão de conclusão até o final de 2016.
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4.2.1 AUTORREFLEXÃO COLETIVA DE NOSSAS EXPERIÊNCIAS

“[O] livro, uma coisa a organizar a partir da luta, dos nossos trabalhos, acho que –
como ferramenta de troca, né, ter uma reflexão mais profunda, que você pode pegar
uma coisa, dar na mão do outro, olha, é isso aqui o que a gente faz, e pegar do outro
também e ver como é que o outro faz, isso é uma coisa importante. Agora eu mesmo,
eu peguei isso, essa vontade de fazer esse tipo de coisa, e incluí dentro de um bolo
maior, que seria uma pesquisa de doutorado que eu faço na geografia. Mas para mim,
os processos são, têm que ser independentes, ou seja, eu faria o processo do livro
independente da pesquisa de doutorado, por que acho ele importante. Mas vamos
supor que, ali que entra essa questão do coletivo, o processo mais coletivo ou não, por
que queria que fosse coletivo o máximo possível, exatamente por que é assim que ele
deve ser construído. Mas, tipo... o momento que eu entendi, e isso já era claro, que a
nossa correria é muito grande, então, na verdade, por ter conseguido inserir esse tipo
de ideia numa coisa de doutorado, eu consigo liberar tempo e energia para, vamos
supor, tomar frente na parte de, por exemplo, agora, fazer essas oficinas, mas isso
não quer dizer que eu vou 'escrever sobre', a ideia é facilitar que os grupos possam
refletir sobre os seus trabalho  (Uma fala minha em oficina do grupo Us Neguin em
novembro 2014)”281 .

“Beleza. Já vi que vou sair tarde daqui” 282

A autorreflexão das nossas lutas tem sido uma experiência nova, de uma forma ou

outra, para todos os envolvidos. Os grupos, que dedicaram tempo e energia, desde

2012, para participar dos encontros, pensar em como proceder para construir esse

processo, confiaram em uma relação de muita proximidade com um pesquisador

com vínculo institucional, uma confiança não necessariamente comum. Para fazer

as oficinas, realizar os encontros, houveram momentos em que entrei numa relação

mais explicitamente de “pesquisador”, momentos em que os grupos dedicaram-se

ao  processo,  apoiando-o  sem  que  o  retorno necessariamente  viesse  à  mesma

altura. Um integrante do grupo Us Neguin fala sobre a questão da confiança na

relação do coletivo comigo enquanto militante investigador:

Aí  imagina  ele  aqui  [apontando  para  mim],  imagina  ele,  [se]  mora[sse]  na  Barra,
plaboyzão, porra tá fazendo o que aqui, pah, você o olha, fala, porra, o que ele tá
fazendo? O que que ele quer, quer pegar a nossa história para fazer um livro? Porra,
que doideira, não tem nada a ver, cara. Por isso eu perguntei: 'cê mora, cê mora no
Timbau me'mo? Ele falou: moro. Eu falei: ah, então tá maneiro. É diferente, cara. Que
nem ele, [imagina que] mora na Barra, vai lá na barraquinha dele [a Loja da Roça!]
vender as coisa' que ele faz, aí tu olha e fala assim, cara, o cara mora na Barra e vem
pra cá pra vendê? Qual a ideia do cara? (...) O cara mora lá [no Timbau]. 

O processo, desde os primeiros encontros, até conseguir construir as oficinas e a

281 Na primeira oficina com o coletivo Us Neguin Que N C Kala, em novembro 2014, conversamos
sobre os objetivos da construção coletiva do livro “Favelas em luta”, recorro aqui a uma fala que fiz
nesta conversa.
282 Integrante do coletivo Us Neguin na mesma oficina.
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posterior  escrita  foram  também  um  experimento  e  trouxeram  interessantes

experiências sobre as possibilidade e limites de um processo no qual  militamos-

investigamos. Na fase de juntar as partes dos trabalhos empíricos, de escutar os

áudios,  de  transcrever,  apareceu  mais  claramente  a  forma  de  “distanciamento

reflexivo” de uma investigação militante. É um olhar para um contexto no qual  o

próprio investigador (no meu caso, um indivíduo, mas podendo ser um grupo) está

inserido.  Eu olho para processos nos quais  eu também estou presente,  não me

erradico da cena como se não existisse, não estivesse ali no meio. Não me excluo

forçadamente,  e  sim  assumo  e  autorreflito  algo  do  que  faço  parte.  É  um

“distanciamento autorreflexivo”, um distanciamento de si, e nisso uma aproximação

de  si  de  outra  forma,  em  termos  individuais  e  coletivos.  O  sujeito  pesquisador

relaciona-se com os sujeitos colaboradores/co-investigadores transformando-se em

sujeito  que e  de pesquisa.  A  experiência  sugere  como  espaço  e  tempo  nos

propiciam sermos “muitos”, de ocuparmos diferentes lugares no tempo-espaço, cada

momento seu lugar, cada lugar seu momento, sujeitos em movimento. Nesta parte,

cito algumas falas que eu mesmo fiz, não sem questionar se isso caberia, mas fui

entendendo que são falas contextualizadas pelos momentos e pelos lugares em que

ocorreram, lugares e momentos propiciados pelas oficinas coletivas, e nos quais sou

um sujeito não igual ao sujeito que, em um momento posterior e “isolado em seu

escritório” processa o material e a partir dele escreve. 

As perguntas das oficinas da fase final do processo (anexo 6) foram estruturadas de

forma que apontassem para a possível estrutura do texto a ser construído com base

nas oficinas. Uma vez realizadas, os grupos receberam textos que escrevi à base de

gravações e anotações das oficinas para lê-los, discuti-los, modificar e ampliá-los

conforme  necessário.  De  todo  o  material  gravado  fiz  transcrições  seletivas

resumindo e, onde julguei  oportuno, transcrevendo o conteúdo das falas. Todo o

material, as gravações, as transcrições, entreguei a cada grupo junto à proposta do

texto escrito e realizamos encontros para a redação coletiva dos textos. 

Muito interessante foi perceber como nos encontros de redação coletiva dos grupos,

mesmo que nas partes escritas por mim, os integrantes dos grupos reconheciam de

quem era a fala referida em cada parte, além de reconhecer logo quem fez qual das

falas citadas diretamente. Expressa-se aqui como as singularidades dos sujeitos em

315



movimento conjugam-se, sem perder suas particularidades, para formar o senso e

sentido coletivos dos grupos. Todos concordaram em fazer as citações sem indicar o

nome de quem fez a fala neste espírito, é a fala de um sujeito do grupo, mas que

como  tal  compõe  o  coletivo  e,  uma  vez  que  a  redação  final  foi  realizada

coletivamente  e  o  grupo  pôde  rever  e  ajustar  também as  próprias  citações  (da

mesma  forma  que  o  fazemos  com  citações  de  terceiros,  utilizando  colchetes  e

parêntesis para acrescentar  o  que nos parece faltar  e  excluir  o nos parece não

precisar  ser  citado),  não  há  falas  nas  quais  alguém  do  grupo  não  se  sentisse

representado.

Marcelo Lopes de Souza (1988, p. X) recorre a Edgar Morin para apresentar a forma

de escrita que escolheu para a sua dissertação: 

… neste texto, passo do eu ao nós, do nós ao eu. O eu não é pretensão, é tomada de
responsabilidade do discurso. O nós não é majestidade, é companheirismo imaginário
com o leitor.

 
Em termos gerais, nesta tese, somente descobrindo essa referência de Souza a

Morin  na  fase  já  final  da  escrita,  acabei  migrando  de  um  nós  para  um  eu  e

construindo uma relação entre  os  dois  que dialoga  com a relação  proposta  por

Morin.  No caso,  porém, dos textos autorrefletidos  que apresento  nesta  parte  do

trabalho, o “nós” utilizado é, ele próprio, um "nós imaginário" em termos de um “nós

que fizemos, juntos a oficina, que somos do grupo e que neste texto refletimos e

apresentamos o nosso trabalho”. A partir das falas nas oficinas, fui imaginando-me

parte do grupo em nome do qual escrevia, optando por isso pela primeira pessoa no

plural para escrever os textos, entendendo que tratava-se de um experimento que

podia muito bem não dar certo – mas, afinal, nos encontros de redação coletiva os

grupos tinham toda a liberdade de mudar essa forma de escrita. Arrisquei e escrevi

na  primeira  pessoa  do  plural.  Uma  vez  os  textos  na  mão,  os  grupos  não

estranharam essa forma de escrita, sobretudo por se reconhecer e reconhecer suas

falas das oficinas que dão base a toda estrutura e conteúdo dos textos. Assim o “nós

imaginário” estabeleceu-se e os textos falam em nome do “nós” dos grupos.

Nesse contexto, as citações nos textos não são falas de um (sujeito pesquisador)

citando  outro  (sujeito  colaborador  da  pesquisa),  é  o  próprio  grupo  “citando  a  si

mesmo”,  que  teve  também a  função,  quando  eu,  o  “nós  imaginário”  escrevi  os
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textos,  poder  ancorar  a  narrativa textual  diretamente ao diálogo das oficinas.  As

diferenças do número e também tamanho das citações entre os textos têm suas

origens na diversidade entre grupos que levou a diferentes formas de realizar as

oficinas. 

No caso do  grupo Us Neguin,  fizemos encontros  longos e  que se inseriram na

prática do próprio coletivo de se encontrar para dialogar, e isso, não raramente, a

noite  adentro.  A fala nesses encontros é importante.  Uma relação quase poética

permeia as narrativas desses “papos agradáveis” e relaciona-se diretamente com a

atuação principal do grupo: fazer rap. 

Já a Comunidade Popular Chico Mendes, com seus muitos trabalhos diferentes e

com muitas tarefas no dia a dia do trabalho de base, tem um estilo mais objetivo em

sua auto-organização e assim fomos também mais “objetivos”  na realização das

oficinas, ao mesmo tempo que antes e depois dos momentos “oficina” sempre ter

espaço e tempo para conversas abertas e amigáveis. Além disso, como parte de um

movimento social organizado de maior escala, é o grupo que mais tem material que

pôde utilizar como referência para elaborar a narrativa do “nós” de seu trabalho. 

O coletivo Ocupa Alemão, por sua vez, é um coletivo muito dinâmico e tivemos, na

oficina e no encontro de redação coletiva, um diálogo muito instigante e também

longo, e trocamos ideias sobre uma diversidade de questões referentes ao grupo,

seus integrantes e a relação de ambos entre si e com a favela o que se expressa

também nas falas citadas. 

O mais difícil  para mim foi  construir  um "nós imaginário"  escrevendo o texto do

coletivo Roça!, já que não só na imaginação (e através das oficinas), mas no real e

no dia a dia faço parte deste grupo. As nossas conversas nas oficinas nos fizeram

resgatar o nosso processo de formação e atuação, mas que conheço de uma forma

que depois, na escrita,  senti  menos necessidade e talvez também não consegui

melhor relacionar-me diretamente com as oficinas como um todo o que expressa-se

em um menor número de citações no texto do nosso grupo. Na fase de redação

final, aprendi muito sobre a escrita em português com os grupos, mais um elemento

de aprendizado mútuo que caracterizou a dinâmica das oficinas.  
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Além  dos  quatro  grupos  que  foram  “até  o  final”  neste  processo,  entram  neste

trabalho entrevistas com duas integrantes do “Bazar du Bom”, trabalho comunitário

na Vila Isabel/Morro dos Macacos (utilizando para a realização do bazar o Centro de

Cultura Social  que situa-se próximo ao Macacos) e com um integrante do grupo

TransFormiga,  do  Morro  da  Formiga,  na  Tijuca.  Depoimentos  destas  duas

entrevistas não apresento de forma condensada e, sim, como é o caso também com

alguns depoimentos das oficinas dos quatro grupos, entro em diálogo com eles em

diferentes lugares do trabalho.

Há  uma  gama  de  grupos,  movimentos  e  iniciativas  em  favelas  cariocas  que

poderiam  fazer  parte  deste  trabalho.  Sobretudo  a  proximidade,  a  colaboração

contínua por conta dos nossos trabalhos de base dos nossos grupos, fizeram com

que  aqueles  que  a  seguir  apresentam  suas  autorreflexões,  dispusessem-se  a

participar das diferentes etapas desta investigação para chegar, afinal, a concluir os

textos.  São  os  grupos  que  escolheram  participar  do  processo,  não  “foram

escolhidos”. Uma diversidade de outros grupos em um ou outro momento participou

dos  encontros  e  debates  de  “Favelas  em  luta”  e  todos  fizeram  contribuições

importantes que deixaram sua marca e inspiraram a continuidade do processo283. O

mapa 3 (pag. 320) visualiza a localização dos grupos e as localidades dos encontros

realizados entre 2012 e 2015. 

283 Entre os grupos que participaram de encontros e construíram junto o processo “Favelas em Luta”
constam:  Jornal  Comunitário  Notícias  Por  Quem  Vive/Cidade  de  Deus;  Jornal  Comunitário  O
Cidadão/Maré,  Blog  O  Cotidiano/Maré;  Moradores  em  resistência  contra  a  remoção da  Vila
Autódromo,  Grupo  de  Educação  Popular  (GEP)/Providência,  TV  Tagarela  (Rocinha),  Rede  de
Comunidades e Movimentos contra a Violência; Laboratório Territorial de Manguinhos (LTM). Mais
um bom número de grupos foram convidados e se interessaram em participar, mas a participação
acabou não acontecendo. Grupos  que  ainda  querem  participar  ativamente  da  construção e
finalização do livro “Favelas em luta” são: Faveleira/Acarí; Sarau divergente; Cafuné na Laje/Jacaré;
Escola  Comunitária  Leonardo  Boff/Contorno  (Petrópolis)  e  os  dois  grupos  dos  quais  integrantes
participaram  com  entrevistas  deste  trabalho:  Bazar  do  Bom/Morro  dos  Macacos/Vila  Isabel  e
TransFormiga/Morro da Formiga. 
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“Favelas em luta”: localização dos grupos e locais dos encontros entre 2012 e 2015
  Base: Mapa elaborado pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), 2004. 
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4.2.2 BREVE CONTEXTO DOS GRUPOS

Ao longo de muito tempo foram sendo travadas muitas lutas por diversos movimentos
e organizações sociais. Alguns deles acabaram, outros foram derrubados, outro ainda,
foram cooptados por forças institucionais de partidos ou outras organizações. Existem
aqueles que se mantém 'na luta' há muitos anos, como é o caso do MCP (...)(RAMOS
2013, p. 50).

Dos quatro grupos cujos textos de autorreflexão coletiva apresento nesta parte, o

Movimento  das  Comunidades  Populares  (MCP) tem  a  mais  longa  história  em

movimento.  Como veremos no texto,  o MCP como movimento social  organizado

remete  a  mais  de  quatro  décadas  de  construção  nas  bases,  contando  com um

número significativo de militantes “de primeira hora” ainda atuando. O texto aqui não

trata e nem poderia tratar do MCP como um todo, muito mais foca na experiência

específica da Comunidade Popular Chico Mendes. Este trabalho iniciou-se em 1994

com a mudança de um de seus integrantes para a favela com o mesmo nome  -

“Chico Mendes” - que se situa no bairro Costa Barros, que faz parte da Área de

Planejamento da Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro. A mídia refere-se a essa

comunidade,  ignorando  deliberadamente  o  nome do  lutador  extrativista  que  deu

origem ao seu nome, como “Chapadão”, e ela é chamada de “uma das áreas mais

perigosas da cidade do Rio de Janeiro.”284

A favela Chico Mendes conta com casas com um ou dois andares, ruas largas e

ocupa um morro  a  cerca  de  dez minutos  de  kombi  do  ponto  final  do  metrô  da

Pavuna. O trabalho do MCP na Comunidade Popular Chico Mendes certamente,

entre  trabalhos  autônomos  e  de  base  em  favela,  é  um  dos  mais  integrais  e

abrangentes  que  encontramos  nas  favelas  no  Rio  de  Janeiro.  A  Comunidade

Popular por sua abertura de receber visitas e de trocar experiências, e a constante

articulação  dos  militantes  mais  ativos  com  outros  grupos  e  movimentos  sociais

emancipatórios  com  base  territorial  (em  outras  favelas)  ou  setorial  (sindicatos,

movimentos  sociais  urbanos  em  geral)  fazem  da  Comunidade  Popular  Chico

Mendes uma referência para a busca de autonomia em e a partir da inserção em

território periférico urbano. Tive a oportunidade, nos últimos anos, de participar em

diversas atividades na Comunidade Popular  Chico Mendes,  e  também de visitar

284 Referência ao programa “Balanço Geral” da rede televisiva Record. Não consegui registrar o dia
em que vi o programa e o moderador usou essa expressão, mas o uso de expressões como estas é
comum ao noticiar assuntos relacionados às favelas em geral, e sobretudo às favelas mais distantes
do Centro e da Zona Sul. 
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trabalhos do MCP na periferia urbana de Recife e de Salvador, como visitar um de

seus  espaços  mais  importantes  em  Feira  de  Santana,  Bahia.  Participei  do  2°

Encontro Nacional  do MCP em Feira de Santana,  Bahia,  em agosto de 2014, e

muitas reflexões que faço neste trabalho são fruto das experiências junto ao MCP. O

MCP atualmente, no Rio de Janeiro, integra a Articulação de Grupos Autônomos

(AGA)  e  foi  um dos principais  protagonistas  na construção  da  Rede  Economias

Coletivas e também participou da construção do Fórum Popular de Apoio Mútuo

(FPAM).

O grupo de Hip-Hop Us Neguin Q Não C Kala existe há um pouco mais de dez anos

e  surgiu  de  uma  iniciativa  de  dois  amigos  capoeiristas  que  inspiraram-se  em

cantigas de capoeira para começar a rimar e formar um grupo de Hip-Hop. A base

do grupo não é uma favela ou um espaço fixo em uma favela. Seus integrantes

atualmente moram nas favelas Morro da Fé, Caixa d'Água, no bairro de Olaria e na

favela Julio Otoni, próximo ao bairro Santa Teresa. Devido ao fato de ter iniciado a

realização de seus eventos no viaduto da linha de trem na Penha e pela proximidade

dos  locais  de  moradia  da  maioria  do  grupo,  muitas  vezes  Penha  é  o  ponto  de

referência do grupo (assim indicado no mapa do processo). Em toda sua trajetória, a

resistência negra e favelada é o fio condutor dos trabalhos do grupo que participa de

diversos espaços de articulação de movimentos sociais de base. O rap para o grupo

é a forma de dialogar, de trocar e de fortalecer; e parece impossível listar todos os

lugares e momentos em que o grupo já participou de atividades e encontros. Cantam

em atividades de greve ou em escolas pela relação próxima a Organização Popular

(OP) - Frente Sindical, cujos integrantes compõem, entre outros, sindicatos como o

SINDPETRO-RJ  (Sindicato  do  Petroleiros  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro)  ou

SINDSCOPE-RJ (Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro Segundo). Cantam em

saraus, em encontros nas favelas, como organizam seus próprios eventos: a Linha

Cultural.  Us Neguin  atualmente  se  organizam enquanto  coletivo,  integrando seis

pessoas que participam de forma mais próxima da construção do grupo. A nível de

movimento  social  integraram,  no  início  de  sua  trajetória,  o  coletivo  de  Hip  Hop

Lutarmada para depois, durante alguns anos, integrar seu trabalho com o Hip Hop

ao MTD-Pela Base (Movimento dos Trabalhadores Desempregados). Atualmente Us

Neguin  têm  participação  no  Grupo  de  Trabalho  de  Negras  e  Negros  do

SINDSCOPE-RJ, participam do FPAM e integram a AGA.
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O  coletivo  Ocupa  Alemão  nasce  próximo,  mas  ainda  antes,  da  época  das

mobilizações das Jornadas de Junho de 2013. Ele surge em um contexto específico

de resistência às ocupações policiais-militares nas favelas do Borel e do Alemão,

contra  as  quais  moradores  e  apoiadores  dos  dois  lugares  mobilizaram-se  para

realizar o “Ocupa Borel” e o “Ocupa Alemão” no dia 5 de dezembro de 2012:

Os "Ocupas" foram a expressão da revolta de uma população que não aceita mais – e
já  venho  escrevendo  sobre  isso  aqui  –  ser  tratada  como cidadãos  e  cidadãs  de
segunda classe e sistematicamente e de forma desrespeitosa, terem suas dores e
queixas diminuídas e invisibilizadas todos os dias285.

A partir deste momento, um grupo de moradores do Alemão continuou reunindo-se e

formou-se enquanto coletivo que, depois de passar por uma fase de distinguir rumos

envolvendo a entrada e saída de algumas pessoas, encontrou seu foco de atuação

no trabalho comunitário sob perspectiva da resistência negra e favelada. O coletivo

desenvolve  uma  diversidade de  atividades  políticas  e  culturais  em  favelas  do

Alemão, tem abraçado a campanha “Reaja ou seja morta, ou seja morto” que tem

suas origens na Bahia e articulou-se rapidamente com grupos e movimentos de

resistência negra e favelada. O grupo tem tido uma dinâmica intensa em tempos

recentes,  integrando  novos  moradores,  entre  os  quais  muitos  jovens.  Como  o

Conjunto de Favelas do Alemão, referido pelo grupo como “o Complexo”, tem sido

alvo de políticas repressivas de Estado das mais violentas em anos recentes,  o

grupo vê uma necessidade grande de publicamente questionar o discurso dominante

acerca das políticas das UPPs e revelar  o  racismo por  trás de tais  políticas de

controle armado pelo lado do poder público. Uma ferramenta do grupo é a difusão

de ideias e o debate via redes sociais, mas não é por isso que atividades presenciais

nas favelas do Alemão não ocorram com frequência. Além da articulação ao redor da

campanha Reaja, o coletivo tem integrado o GT Negras e Negros do SINDSCOPE, o

FPAM e participa da AGA.

Roça! é o grupo do qual faço parte. Trabalhamos com uma ideia de desenvolver um

trabalho de economias coletivas para conquistar e manter um espaço comunitário na

favela do Timbau, Maré. Formamos o grupo em 2010 com quatro pessoas que todas

moram no Timbau. Depois de uma fase sem espaço próprio, passamos para uma

285 Artigo “Ocupa Borel – um grito de liberdade” escrito por Mônica Francisco para o Jornal do Brasil,
publicado  em  11/12/2013.  <http://www.jb.com.br/comunidade-em-pauta/noticias/2013/12/11/ocupa-
borel-um-grito-de-liberdade/> (Acessado em 2/11/2015)
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fase com um espaço alugado e desde final de 2012 contamos com um espaço de

propriedade coletiva nesta favela. O núcleo de pessoas que atua é pequeno, nos

últimos anos em torno de três a cinco pessoas, sendo que colaboradores e pessoas

que  fazem  uso  do ou  contribuem  com o  espaço  de  uma  ou  outra  forma  é

consideravelmente  maior.  Trabalhamos  tanto  com  a  revenda  de  produtos  da

agroecologia e artesanais como produzimos cerveja artesanal,  uma área na qual

oferecemos oficinas e compartilhamos o nosso conhecimento, mesmo que a nossa

atuação nesta área seja ainda recente (desde início de 2013). Como trabalhamos de

portas abertas nas calçadas da favela, o nosso tempo de trabalho sempre é também

tempo de interação comunitária. Na Maré participamos do Bloco Se Benze Que Dá,

um bloco que reúne moradores de diversas favelas da Maré e de amigos de outras

partes da cidade e que há uma década realiza desfiles de carnaval como uma forma

de  reivindicação  e  protesto.  Participamos,  desde  2013  na  construção  da  Rede

Economias Coletivas, participamos do FPAM e integramos a AGA. 

Como  vimos  pela  repetição  das  siglas  das  articulações  das  quais  os  grupos

participam, existe uma diversidade de pontos de colaboração e apoio mútuo entre os

quatro grupos e também destes e outros grupos e movimentos sociais. As reflexões

deste trabalho em seu conjunto são diretamente relacionados tanto à experiência de

vivência e atuação na base na favela do Timbau, como somente foram possíveis

devido  às  experiências  de  construção,  em  meio  e  junto,  a  estes  grupos,  suas

práticas espaciais resistentes e sua contínua tecedura de territórios-de-resistência-

rede, ambos foco das reflexões da última parte deste capítulo que segue os textos

de autorreflexão dos grupos (cap. 4.3 a 4.5).

Antes  de  apresentar  os  próprios  textos,  compartilho  algumas  fotos  das  oficinas

realizadas.  Na oficina de revisão do texto d'Us Neguin,  o integrante do grupo e

também fotógrafo Eduardo Santos teve a ideia de fazer pequenas filmagens durante

a oficina. Extraí em seguida  frames destas filmagens, o que gerou uma sequência

de imagens que espero  expressem a relação dinâmica entre  reflexão coletiva  e

palavra escrita desses “textos em movimento”.
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Data: 07 de Outubro de 2015

Imagens: Frames extraídos de filmagens 
feitas por Eduardo Santos (integra os
coletivos Us Neguin e Cafuné na Laje)

BOX 5: Ciclos de autorrelexão: 

Primeiro encontro de  revisão 

coletiva do texto do coletivo Us 

Neguin Que Não C Kala



“E essa ideia 
não 'tava aqui. 

Aqui dá ideia 
que...”



4.2.3 “O POVO ESTÁ NA PERIFERIA”: COMUNIDADE POPULAR CHICO 

MENDES (MCP)

A nossa Comunidade Popular Chico Mendes encontra-se na comunidade 286 com o

mesmo nome: Chico Mendes,  que fica na Pavuna.  Quem não ouviu falar  ainda,

talvez a conheça pelo nome “Chapadão”, o nome que é usado na mídia. A nossa

comunidade popular hoje é composta por um espaço comunitário que encontra-se

no alto do morro e serve para a realização de uma diversidade de atividades da

nossa comunidade popular. Nós fazemos parte do Movimento das Comunidades

Populares  (MCP)  que  atua  a  nível  nacional,  atualmente  com  trabalhos  em  dez

estados brasileiros (Alagoas, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Góias, Rio de

Janeiro,  São  Paulo,  Minas  Gerais  e  Rio  Grande  do  Sul).  Como  as  outras

comunidades populares, desenvolvemos os nossos trabalhos aqui no Rio seguindo

as orientações do movimento. Estas são elaboradas por todo o movimento através

de encontros regionais e nacionais onde colocamos em prática o nosso princípio da

democracia participativa. As Comunidades Populares são construídas considerando

as  necessidades  do  povo,  que  correspondem  a  dez  colunas  nas  quais

desenvolvemos trabalhos  nas comunidades populares:  Sobrevivência  econômica,

Religião  libertadora,  Família,  Saúde,  Moradia,  Escola,  Esporte,  Arte,  Lazer  e

Infraestrutura287 (Figura 9, p. 338).

Cada comunidade popular procura, no decorrer do tempo e conforme seja possível,

desenvolver  trabalhos  no  maior  número  possível  de  colunas,  seguindo  as

orientações do nosso Plano Nacional de Lutas e Atividades (PNLA). Este plano foi

elaborado  através  de  consultas  das  bases  do  movimento  discutindo  quatro

perguntas básicas:

Quais são nossos problemas?
Por que existem estes problemas?
O que já fizemos para resolver?
O que vamos fazer?

A partir  desta consulta foram formuladas as orientações para cada coluna.  Para

avaliar o trabalho na comunidade popular, para saber como estamos conseguindo

286 Neste texto quando falamos “comunidade” estamos falando da favela “Chico Mendes” como um
todo. Aqui as pessoas usam pouco o termo favela e usamos mais “comunidade”. Quando falamos do
nosso trabalho concreto aqui na comunidade, falamos de “comunidade popular”.
287 Estas dez colunas são organizadas por quatro setores, como visualizado pela figura no final do
texto.

326



ECONOMIA FAMÍLIAR
Comunidades rurais/urbanas

ECONOMIA COLETIVA
Grupos de Investimento Coletivo (GIC) 
Grupos de Produção Coletiva (GPC)
Grupos de Compra e Venda Coletiva (GVC)
Grupos de Trabalho Coletivo (GTC)

ECONOMIA COMUNITÁRIA
Indígena, Quilombola, Camponesa, 
Operário-Popular
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Figura 9: MOVIMENTO DAS COMUNIDADES POPULARES (MCP)
Os 4 setores e as 10 colunas das Comunidades Populares

Observações: Um quinto setor é o Setor Sindical.  Importante também a Frente Popular, 
através da qual é feita o trabalho de articulação e colaboração com outros grupos e 
movimentos sociais. Elaborado à base do Plano Naciona de Lutas e Atividades (PNLA) do 
Movimento das Comunidades Populares (MCP) de 2012.



colocar em prática o PNLA e para decidir sobre próximos passos, periodicamente

discutimos outras três perguntas:

Quais destas orientações [do plano] estamos colocando em prática?
O que precisa melhorar?
Como criar o que ainda não temos em nossa comunidade?

Neste  texto  queremos  refletir  o  nosso  trabalho  e  compartilhar  as  nossas

experiências aqui na Comunidade Popular Chico Mendes. Para entender como e por

que iniciamos o trabalho aqui, é necessário contar um pouco mais da história do

MCP288. Este somente tem este nome à partir de 2011, mas os nossos militantes

mais experientes já estão juntos na luta há mais de quatro décadas. Nesse percurso,

o movimento reorganizou-se algumas vezes, buscando adaptar as estratégias às

realidades  nas  quais  os  militantes  estavam  inseridos.  Esse  processo  bem  se

expressa nas mudanças do nome do movimento.

“Por que cada passo desse era uma história,...”.

Foi  ainda no final  da  década de 1960 que,  ainda bem jovens e como parte  da

Juventude  Agrária  Católica  (JAC),  realizamos  um  seminário  na  Bahia onde

decidimos constituir um movimento com uma proposta anticapitalista e formamos o

Movimento de Evangelização Rural (MER). No MER lutamos durante mais de uma

década e meia, boa parte sob a ditadura militar  para construir  uma proposta de

democracia participativa para fortalecer o nosso povo na base. Em 1986 realizamos

uma Atividade Nacional e com uma nova bandeira de luta, contra o pagamento da

dívida  externa,  passamos  a  chamar  o  nosso  movimento  de  Corrente  dos

Trabalhadores  Independentes  (CTI).  Nós  nos  organizamos  em  comissões  nas

fábricas.  A  gente  fazia  boletins  para  falar  dos  problemas  dos  trabalhadores.

Tínhamos que fazer o trabalho de forma clandestina por causa da forte repressão,

mas mesmo assim, aqui no Rio de Janeiro, conseguimos formar 12 comissões em

diferentes fábricas. 

Com as mudanças do processo da chamada “redemocratização”, vimos que mesmo

com as lutas ganhando força, a organização nas bases estava enfraquecida. A partir

da década de 1990, a luta nas fábricas estava tornando-se cada vez mais difícil, com

288 Nesta  parte  utilizamos como uma referência  o  projeto  de  pesquisa  da  historiadora  Mariana
Affonso Pena (UFF),  cujo  trabalho “À procura da comunidade perdida”:  Histórias e  Memórias do
Movimento das Comunidades Populares (1969 – 2011)” encontra-se me fase de conclusão.
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os sindicatos se burocratizando, perdemos cada vez mais espaço nas bases nos

nossos lugares de trabalho. Com o aumento do desemprego, também vimos que o

povo  estava  cada  vez  mais  fora  das  fábricas  e  começamos  a  projetar  mais  o

movimento  em  si através  do  trabalho  nas  comissões,  menos  pela  atuação  nas

entidades. Em 1990 mais uma vez avaliamos e reestruturamo-nos para continuar a

luta como Movimento das Comissões de Luta (MCL) a partir de 1990. Os nossos

princípios mais importantes que já vínhamos desenvolvendo e que temos até hoje,

vêm dessa época: a independência política, a inserção de forma democrática em

meio às massas e a autonomia (política e econômica). 

“[O] conceito de autonomia,… Não é só o fato de ser independente, mas é andar com
as próprias pernas,  criar  (…) sua forma como conduzir, né, pensar  com a própria
cabeça sem, necessariamente, ficar atrelado a orientações de fora.”

As comissões que organizamos a partir  daí  eram em torno dos problemas mais

sentidos pelo povo. Podemos dizer que as comissões de então viraram hoje as dez

colunas. Uma discussão intensa sobre a necessidade de irmos para as periferias já

tinha começado antes:

“Já começou em '86 essa discussão”

“[E]  em '90  (…),  '91,  '92,  houve  uma discussão  no  movimento  –  que  atuava  nas
fábricas, né – e aí quando muda de CTI para MCL é feita essa discussão, de atuar nos
bairros, nas periferias, que é onde o povo está.” 

“Por que, na verdade, a nossa preocupação sempre era, a gente tem que [estar] onde
o povo [está].  Com as fábricas  cheias  tínhamos que estar  nas  fábricas...  hoje  [a]
conjuntura mudou, e buscamos resgatar o que tinha de bom em cada fase. Hoje, a
massa não está na fábrica.”

“Mas aí foi quando começou a discussão da gente passar para a periferia. Largar os
sindicatos, (…) por que não tava tendo esse resultado esperado que a gente [queria],
e em questão dessa análise que a gente fez e achou que a gente deveria sair dessa
situação dos sindicatos, deixar de projetar o sindicato e fazer um trabalho em periferia,
projetando o movimento, (...) a independência, a autonomia, todos aqueles itens que
tem no movimento. (…) foi quando eu vim para cá.”

“Se o povo está na periferia, é onde a gente tem que ir.”

Em  nenhum  momento  nessa  construção  do  movimento  trabalhamos  numa

perspectiva  de  formar  base  do  PT  e  fomos  acusados  de  “atrasados”  por  não

participar do que tinha de “mais novo” no Brasil.

“Muita pauleira que nós sofremos (…) nossa!”
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Mas seguimos o nosso caminho. Gelson foi o primeiro que veio para cá em 1994. Já

estava morando no Rio, mas somente veio para a comunidade neste ano. A escolha

do morro para iniciar uma Comunidade Popular não foi aleatória.

“Você ir realmente onde há a ausência do poder público (...) era procurar as periferias,
as favelas mais distantes (…) desse poder público, E aqui, [no] caso desse morro aqui,
ainda tinha a questão que estava fora completamente do foco do..., tinha as favelas
famosas,  como tem até hoje,  (…) ...  hoje  mudou um pouco [com a]  violência  [as
favelas aqui chamam mais atenção]... mas não tem ONG, projetos, igual em lugares
como a Maré, aqui fora desse foco da imprensa, longe da Zona Sul, …”

A proposta da Comunidade Popular é de ser construída pelo povo, pelas pessoas

que se aproximam, começam uma ou outra atividade e que depois decidem fazer

parte de forma mais regular. E essas pessoas trazem suas experiências de vida e

luta para o movimento.

“Trabalhar a questão da periferia, no sentido [de] que a libertação, o crescimento do
processo da consciência do povo de periferia já tem que nascer de lá. Tem que vim de
lá. Tem que sair de dentro para fora. Ao contrário de muitos que acham que a periferia
é carente, que vem de fora, que tem que ajudar, mas não se preocupem em resgatar o
que já existe. Existe muita coisa boa.”

Janduí foi  a segunda militante que veio para cá. Ela veio de São Paulo onde já

estava envolvida em trabalho de base comunitária.

“Onde eu morava, em São Paulo, [no conjunto habitacional Águia de Itaia] (...) não
tinha asfalto, ganhamos as casas (…) [mas] não tinha asfalto, não tinha infraestrutura.
Aí, a gente foi lutar, formamos uma comissão a partir do problema. Fomos fazer toda
uma luta e conseguimos asfaltar todo o conjunto.”

Quando conquistava o objetivo pelo qual a comissão tinha sido criada, viam-se quais

outros problemas a enfrentar na comunidade. Nem todo mundo ficava na comissão

depois  de  uma  conquista,  às  vezes  faltava  formação  política  para  as  pessoas

continuarem. Mas aí, Janduí, em 1997, saiu de São Paulo e veio para o Rio:

“Vim pro Rio, conheci aqui o morro, gostei”. 

Porém,  a  decisão  do  nosso  movimento  de  ir  para  as  periferias  para  muitas

companheiras e companheiros não foi fácil de acompanhar. E nas nossas famílias

nem todos aceitaram a decisão.

“Para mim, assim, primeiro a minha família reagiu (...) Meus irmãos, então quando eu
falei que a gente tinha uma discussão no movimento que era que a gente tinha que
morar onde o povo mora e ir para a favela. Então eles: 'que loucura é essa!' Então,
toda a reação dos meus irmãos (…), da minha família. Eu falei: 'Não, não é loucura
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não. A gente tem que ir sentir o que o povo está sentindo lá na periferia. Fazer o
trabalho de longe, de ir e voltar, não é a mesma coisa de estar ali (…) para mim, eu
achava, que – eu me identifiquei (...) eu não tinha uma pensamento assim o que que
eu ia encontrar lá, entendeu, eu fui e me identifiquei com o povo. Por que eu acho que
na verdade eu já era, sempre fui povo. Eu fui morar numa favela la em São Paulo,
Lamartine, uma favelinha lá em Santo André e aí fiquei em contato com o presidente –
tinha uma associação de moradores, então já fizemos São João na rua assim que eu
cheguei lá, então, já fui, começamos uma escola, a [minha filha] já tinha nascido (...)
então foi uma facilidade grande, então não tive problema assim. E hoje eu acho que foi
a questão mais acertada, essa discussão no movimento, por que é muito complicado
fazer o trabalho de fora.”

“A opção era morar onde o povo mora (…) morando junto” … 
“Fazer o trabalho político” 
“A opção era para morar na favela, então isso era um choque...”

“Essa  decisão  (...)  aconteceram  coisas  forte  no  nosso  movimento.  Primeiro,  os
militantes em relação às famílias, houve muita separação do militante da família, no
meu caso a minha família não aderiu (…) não toparam. Aí, e sem falar que dentro do
próprio  movimento  aconteceu  um racha enorme.  Tipo,  um terço  dos militantes  do
movimento caíram fora, em função disso.”

Mas a  gente  que,  à  época,  foi para  a  periferia  e  até  hoje  com certeza não se

arrepende. Vivemos aqui em “meio ao povo, igual o peixe em meio à água”, como

diz um lema do nosso movimento que significa que fora da água não sobrevivemos,

e  estamos  bem  com  essa  decisão.  Mesmo  originalmente  não  vindo  de  cidade

grande e sim do campo no nordeste, aliás, como muita gente aqui do morro, nos

identificamos com a vida aqui na comunidade.

“Eu na verdade (...) sempre fui pobre, assim como ela, passamos por uma vida muito
sofrida. Então, ao chegar-se na periferia a gente se achou, por que aqui é o nosso
jeito.”

Assim, como aqui, a maioria das Comunidades Populares hoje situa-se em periferias

urbanas, mas também tem comunidades em áreas rurais. A proposta da comunidade

popular funciona tanto na cidade quanto no campo, por que quem decide como fazer

as coisas é a própria comunidade conforme as necessidades em cada local. E tanto

no campo quanto na cidade estas necessidades do povo são muitas. A proposta de

participar em uma comunidade popular é aberta a todos os moradores de uma área

onde a construímos. Com mais de quinze anos de experiência nos trabalhos de

base no MCL e depois de consultas com as bases, em 2011 reafirmamos a nossa

estratégia e iniciamos a quinta etapa do movimento. Foi aí que passamos a atuar

enquanto Movimento das Comunidades Populares (MCP).
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Mas voltamos para a nossa história aqui na Chico Mendes. O trabalho que o Gelson

começou aqui no morro em 1994 foi com o futebol, já tinha um campo aqui, aí foi

possível começar logo com os treinos. No início os pais estranhavam, por que um

homem que veio sozinho para morar na comunidade estaria interessado em fazer

algo para os jovens?

“Foi complicado (...). Não foi fácil, mas, como o esporte é uma coisa muito [popular],
(...) foi possível. Isso em '94, final de '93”

Mas, conversando com o presidente da associação e criando laços com os jovens,

essa desconfiança inicial foi superada rapidamente e muitos jovens participaram dos

treinos  e  formaram  os  times.  As  decisões  eram  tomadas  juntas  e  o  time  que

chamamos “Tiradentes”  organizou-se  para  jogar  contra  times  em outras  favelas.

Acabamos assumindo durante um tempo toda a organização esportiva do morro.

As reuniões do time eram feitas na frente da casa do Gelson e o futebol continuou

durante muito tempo, só em 2008 que perdeu fôlego. Uma questão que contribuiu

para pararmos com o futebol foi que o movimento, a nível nacional, por causa dos

muitos  problemas causados pelo  álcool  nas  nossas famílias,  decidiu  iniciar  uma

campanha  contra  a  bebida  alcoólica  e  passamos  a  realizar  todas  as  nossas

atividades sem o uso de bebida alcoólica. Como a cerveja depois dos jogos era algo

comum e tinha jogadores que discordaram de abrir  mão desse hábito  de beber

depois do futebol, foi mais uma razão para focar em outros trabalhos. 

Pessoalmente,  Gelson  quando  chegou  tinha  certa  facilidade  de  se  integrar  à

comunidade e conhecer as pessoas.

“  (…) eu tinha uma coisa muito forte a meu favor, (…) eu consertava geladeira, ar-
condicionado, coisas do povo. Aí, fiz muita amizade com esse trabalho paralelo aí.”

E as  amizades  e  boas  relações  certamente  foram muito  importantes  para  que,

nesses mais  de  vinte anos que estamos construindo essa Comunidade Popular,

pudéssemos avançar pouco a pouco com a nossa proposta e mais pessoas foram

integrando o movimento. 

“É o trabalhinho de formiguinha. É isso que a gente faz.”

Não podemos ter pressa, mas temos determinação.
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“[Queremos] mudar a realidade (…) fazendo.”

A participação aqui é aberta para qualquer morador da favela que tem interesse em

participar.  Como  trabalhamos  a  partir  das  nossas  necessidades  concretas,  não

fazemos assim um trabalho de propaganda. Falamos do nosso trabalho para as

pessoas pelo que fazemos.

“Socialismo a partir da prática (…) ninguém é chamado a vir participar da comunidade,
você participa porque tá nela, mora, tá na vivência do mesmo problema, entendeu, e
você vai  se  engajando (…)  e  aí  se  você acha que (…)  é  com isso que  você se
identifica, você vai se tornando o movimento. Agora se você acha que não, também
[para de participar sem problema], (...) ninguém tem que dar satisfação a ninguém.”

Assumimos o espaço onde construímos a nossa casa da comunidade popular em

2000. Já morávamos aqui bem perto e viramos amigos com a família que morava

aqui onde hoje é a nossa base. Por uma série de questões envolvendo o aumento

da  violência  aqui  na  favela,  a  família  decidiu  sair  daqui.  Quando  saíram,  eles

pediram para que a gente cuidasse da casa. Depois quando decidiram não voltar

ofereceram pra gente comprar por R$ 6.000,00 para adquirir o terreno com a casa

que estava inacabada. Compramos o terreno com o apoio da Associação Nacional

de  Apoio  às  Comunidades  Populares  (ANACOP),  gerida  pelo  MCP.  E  ainda

levantamos  1.000,00  por  conta  própria.  Fizemos  muita  feijoada  na  época...  A

ANACOP recebe um apoio de solidariedade internacional da Europa289. Esse recurso

hoje  é  usado  para  possibilitar  encontros  a  nível  nacional  ou  outras  tarefas  de

articulação.  As  comunidades  em  si  têm  que  se  autossustentar.  A  autonomia

financeira é um princípio muito importante, assim a construção da nossa casa da

comunidade ficou por conta da nossa própria comunidade. Com mutirões e dinheiro

de campanhas aqui na comunidade conseguimos construir a casa. Fizemos muita

feijoada naquela época... Hoje temos um espaço com dois andares e duas salas

grandes além de outras salas menores e uma cozinha. 

“(...) não existe poder popular só com uma camada social, [uma faixa etária]. Você tem
que trabalhar com crianças, com jovens, o povo, né.” 

Aqui  no espaço funciona uma escolinha com três horas de reforço escolar  para

crianças e adolescentes todo dia à tarde. As pessoas identificam a escolinha com a

Janduí, assim aqui no morro a escolinha é conhecida como “Escola da Janduí”, até a

289 Há  informação,  em francês,  sobre  este  apoio  solidário  da  Action  Solidaire  Tiers  Monde  na
internet: <http://astm.lu/projets-de-solidarite/amerique-du-sud-2/anacop/>.
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rua é chamada assim, “Rua da Janduí”. Começamos a escolhinha pouco depois de

formar  o  time  de  futebol,  em  1997.  A  novidade  para  os  moradores  era  que

começamos a cobrar uma pequena taxa pela escolinha. Mas as pessoas valorizam

pelo  que  pagam e  essa  taxa  desde  então  garantiu  a  autonomia  financeira  e  a

continuidade do trabalho. Começamos com três alunos. Os bancos de madeira que

construímos na época estão aqui no espaço até hoje. 

Foto 1: Gelson e  Janduí  no  espaço comunitário  da  Comunidade  Popular  Chico
Mendes em entrevista em 2012. Na frente o banquinho de madeira construído no
início da atividade de escolinha. Foto: Timo Bartholl

Como a luz aqui no morro era muito instável, muitas vezes os alunos estudavam à

luz de vela.  Além do reforço escolar, fazemos aqui  encontros comunitários,  todo

último domingo por mês tem um almoço coletivo do qual participam crianças, jovens

e idosos igualmente. Sempre discutimos algum tema nestes almoços. Também tem

uma salinha  onde funciona o  Grupo de Investimento  Coletivo  (GIC),  uma forma

coletiva  de  poupar  dinheiro,  que  também  pode  ser  emprestado  para  fazer  um

investimento pelos participantes. Este GIC funciona desde 2003 e hoje em dia um

bom número de moradores fazem parte. 
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“A nossa estratégia é criar o poder popular. Então, de que forma que a gente acha que
está criando poder popular? A gente está criando poder popular à medida que a gente
está administrando um banco popular aqui, então, o GIC é uma das coisas que mostra
que a gente é capaz de administrar, então, a gente faz divisão de tarefas (...) – e com
honestidade e sem corrupção – porque isso é a primeira coisa que a gente tem que
combater entre nós é a questão do dinheiro, é a questão da corrupção. O capitalismo
corrompe todo mundo.”

Aqui  no  espaço  ainda  tem  um  mercadinho,  gerido  por  um  Grupo  de  Vendas

Coletivas (GVC). Fazemos as compras a atacado fora da favela e revendemos os

produtos no mercadinho. O dinheiro que entra é pago aos integrantes do coletivo

pela hora trabalhada, todos recebendo o mesmo valor. Começamos o mercadinho

com nada mais de R$ 170,00 investidos por seis pessoas e depois devolvidos a

elas.

Onde há cooperação, não há exploração.

Foto  2: Júnior  e  Lúcia  do  mercadinho  apresentam  o  trabalho  deste  Grupo  de
Vendas Coletivas no encontro da Rede Economias Coletiva em 2013. Foto: Adenildo
Daniel

Hoje, o mercadinho tira dois salários mínimos por mês e, como outros dos nossos

grupos econômicos, oferece uma renda regular para os integrantes do coletivo. Uma

dificuldade no mercadinho é que não temos um transporte próprio. Aí temos que
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fazer as compras pagando frete para uma kombi trazer, já que táxis não sobem o

morro aqui.

Em frente à casa da Comunidade Popular tem outro espaço nosso onde funciona

uma creche comunitária. As educadoras são muito dedicadas, têm muito trabalho.

As primeiras crianças chegam às 5h20 da manhã e as últimas vão embora às 19h30

da  noite.  Como  o  espaço  é  pequeno  e  por  muito  tempo  funcionou  sem  ar-

condicionado,  no  verão  era  difícil  aguentar  o  calor.  Como  aqui  muitas  crianças

somente têm mãe ou os dois pais têm que trabalhar, esta creche é muito importante

para  as  famílias.  As  mulheres  que  trabalham  na  creche  identificam-se  com  o

trabalho, não só trabalham pelo dinheiro, que é pouco por que os pais não podem

pagar muito, mas também por que sabem que a creche, além de ser o lugar onde

seus filhos podem ficar, é um bem da comunidade. Atrás da escolinha funcionou

durante  um  tempo  um  conserto  de  máquinas  de  lavar  e  oferecíamos  cursos

profissionalizantes de hidráulica e de conserto de máquinas. Hoje não tem muita

procura  entre  os  moradores,  assim este  trabalho  parou.  Em termos  do trabalho

coletivo tivemos mais uma conquista recentemente: conseguimos um novo espaço

para abrir uma loja de material de construção, também autogerido por moradores

que participam da comunidade popular. 

Boa parte dos moradores aqui do morro vieram diretamente ou são descendentes de

nordestinos,  alguns  poucos  são  de  Minas  Gerais  também.  A maioria  que  tem

trabalho,  trabalha  na  construção  civil,  na  área  de  serviços  como  restaurante,

lanchonete,  empregadas  domésticas.  Conforme  alguém  vai  participando  com

regularidade de nossas atividades aos poucos pode assumir mais responsabilidade

e consequentemente fazer parte de algum dos grupos. Tem também um Grupo de

Produtos de Limpeza, um Grupo de Produção Coletiva (GPC), que recebe e recolhe

óleo  de  cozinha  usado  e  com  ele  faz  produtos  de  limpeza.  Também,  quando

recebem muito óleo o vendem para uma empresa que compra este óleo para fazer

biodiesel. Quem entrega óleo recebe em troca os produtos de limpeza produzidos

pelo grupo. Uma igreja aqui no local ofereceu o uso de um terreno bem perto para

poder fazer um galpão, mas ainda falta verba ( ficou faltando complemento, imaginei

que fosse essa a palavra) para conseguir construir  o telhado. Mas, já usamos o

terreno para guardar o óleo usado. Assim, estamos dando pequenos passos há mais
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de  vinte  anos,  construindo  o  poder  popular  aqui  na  comunidade.  Os  diferentes

trabalhos  todos  correspondem  a  uma  das  dez  colunas  e  sempre  que  possível

tentamos ampliar o trabalho, sempre com cautela e sem sobrecarregar ninguém. Um

trabalho  para  ter  continuidade  e  para  ser  bom  para  as  pessoas  tem  que  ser

desenvolvido com calma. 

O nosso trabalho mesmo não sofre nenhuma intervenção por lado de algum grupo

que controla as áreas aqui, por que trabalhamos com as crianças de muitas famílias,

então todos aqui no morro entendem a importância do trabalho e confiam na gente.

Mas uma realidade muito dura é a convivência com a violência. A polícia quando

sobe aqui é um perigo para a vida de todas e todos. Não são poucos os meninos

que  em algum momento  acabam se  envolvendo  com o tráfico,  somente  alguns

poucos conseguem sair  depois,  se  'salvam'  entrando para  a igreja.  Fizemos um

levantamento desde que chegamos aqui iniciando o trabalho do futebol. De todas as

crianças que já participaram de algum dos nossos trabalhos, muitas já morreram.

Todos meninos! É muito duro e muito triste ter que viver com isso.

E  mesmo que enfrentemos tamanha injustiça  e  vemos  como muitas  coisas não

melhoram ou até pioram, temos que ter a paciência para ver a transformação que

precisa  e  fazer  a  nossa  pequena  parte  No  pequeno,  fazemos  o  possível,  mas

sabemos o limite do nosso alcance, afinal, as mudanças têm que vir pela luta do

povo, por isso o nosso lugar somente pode estar em meio ao povo.

“A hora de avançar e recuar o próprio povo que vai dizer.”

O povo nas periferias que sofre a opressão, ele mesmo está buscando seu caminho

para se livrar dela. Os opressores, como sabem bem disso, fazem tudo que possível

para reprimir as pessoas para que elas não se emancipem. Precisamos estar junto

ao povo, para aprender e para lutar junto.

Antes de ensinar o povo, devemos aprender com ele.

Esse  lema  é  importante  para  todas  as  comunidades  populares  do  MCP  e  o

entendemos como tarefa diária do nosso trabalho. 

“A importância do povo é se dar conta do que é o poder popular, então essa é a nossa
preocupação. É o poder popular nas favelas e na periferia (...)”
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Temos algumas datas que são importantes para a gente e onde todo ano fazemos

atividades. Dia 19 abril, fazemos uma atividade de homenagem à luta indígena, no

1° de maio à luta dos trabalhadores urbanos. Uma grande festa acontece em junho

ou julho com o arraiá da comunidade, que é realizada há mais de vinte anos. Muita

gente participa, tem apresentações culturais, dos grupos dos jovens, tem quadrilha e

tem um bingo para todo mundo. Para a festa sempre vêm também companheiras e

companheiros de outros grupos e movimentos e é um momento de muita alegria

junto às famílias e aos amigos. Com essa festa comemoramos o dia 23/6, dia da luta

camponesa. Já no dia 20 de novembro, outra data muito importante, articulamos

uma atividade em homenagem à resistência negra. 

A cultura em geral é importante para o nosso movimento. Temos uma diversidade de

músicas que cantamos nos nossos encontros. O hino do MCP expressa bem os

nossos objetivos:
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A luta é a nossa vida
Liberdade pra nossa nação
Acabar com a fome e miséria
Em cada mesa não faltar o pão
Trabalho para os desempregados
Saúde, Escola, Habitação
Terra para poder plantar
Mata a fome da população

Liberdade, liberdade, ainda que tarde

Nossa tarefa é organizar o povo
Construir o Poder Populares
Economia deve ser coletivamente
Democracia é participar

Consciência deve ser comunitária
Só assim ninguém vai nos enganar
Unidade e trabalho de base
Leva o povo a conseguir se libertar

Liberdade, liberdade, ainda que tarde

Governar de baixo para cima
É o que nós devemos aprender
Na Associação, Movimento e Sindicato
O povo diz o que nós vamos fazermos
Com união, transparência e honestidade
O sistema nós vamos combater
Nosso exemplo vala mais que palavra
Só assim o povo vai vencer

Liberdade, liberdade, ainda que tarde

Pra gente, vamos pra frente
Trabalhadores fazendo sua histórias
Índios, negros, camponeses, operários
Todos vão conquistar a sua glória
A Juventude Popular e as crianças
Vão gravar conscientes na memória
Com a experiência da mulher e do idoso
A gente vai conquistar muitas vitórias

Liberdade, liberdade, ainda que tarde

O trabalho cultural com adolescentes nos últimos anos, no entanto diminuiu. Em

geral tem ficado cada vez mais difícil envolver os adolescentes nas atividades. As

redes sociais, horas em frente ao computador ou no celular, temos que descobrir

como  melhor  dialogar  com  esses  jovens.  Em  geral  vemos  que  os  movimentos

sociais têm uma crise com as gerações da juventude.

No  nosso  movimento  a  fé  e  a  religião  libertadora  são  importantes,  mas  não

concordamos muito com a prática da maioria das igrejas, como atuam. Elas podem

ajudar as pessoas para se livrar do alcoolismo e outros vícios, para ganhar alguma

estabilidade quando  estão muito  fragilizadas,  mas o  que  questionamos é  que  a

maioria das igrejas contribui com a divisão da comunidade. O trabalho é somente

para dentro e não há preocupação com a comunidade como um todo.

Muito importante para o nosso trabalho também são pesquisa e estudo. Quando

queremos avaliar uma situação na comunidade ou avaliar o nosso trabalho sempre

trabalhamos com perguntas que as pessoas respondem ou que respondemos em

grupos. No início de 2015 tivemos três perguntas bem simples para decidir em qual

área precisávamos conseguir mobilizar para melhorar a situação. Perguntamos:
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Quais os problemas que estamos enfrentando hoje na comunidade?
O que já foi feito para enfrentar esses problemas?
O que podemos fazer para melhorar a situação?

O resultado mostrou que o atendimento de saúde do posto aqui era muito precário e

fizemos  uma  pequena  mobilização  para  pressionar  por  melhorias.  Em  um  dos

almoços coletivos de domingo,  junto aos idosos,  discutimos a situação e muitos

reclamaram dos problemas, da falta de médicos, da grande demora em conseguir

uma consulta.  A saúde  é  um grande  problema  para  as  pessoas  aqui.  Estamos

participando das reuniões mensais do Colegiado Gestor da Clínica da Família para

tentar melhorar esta situação. Levamos para o Colegiado as posições que tiramos

coletivamente.

Fazemos estudos para a nossa formação e junto às companheiras e companheiros

de outros movimentos. Convidamo-los este ano para participar do nosso seminário

nacional, onde em cada região estudamos a luta de uma classe popular no Brasil:

quilombolas,  indígenas,  camponeses  e  operários.  Cada  resultado  do  grupo  de

estudo regional vai ser apresentado em 2016 no seminário nacional e depois vamos

fazer uma apresentação aqui no Rio para discutir o acúmulo dos seminários.

“No Brasil, atualmente, o povo não tem uma opção nas urnas.”

Em fases de campanha de eleição não apoiamos nenhum partido, mas construímos

a nossa própria dinâmica de consultar as pessoas o que são as demandas. Fizemos

isso junto a outros movimentos sociais em 2012 durante as campanhas para as

eleições municipais. Juntamos a nossa proposta de Congressos Municipais com a

proposta da Outra Campanha dos Zapatistas, que alguns grupos e movimentos aqui

no  Rio  apoiam  e  consultamos  as  pessoas  em  diferentes  favelas  e  ocupações

urbanas,  fizemos  uma  assembleia  com  as  bases  e  publicamos  o  conjunto  das

reivindicações em um jornal.

Estamos  sempre  abertos  a  receber  visita  aqui  na  comunidade  para  trocar

experiências e aprender com outros grupos e movimentos. Aqui no Rio participamos

de  várias  articulações,  construímos  a  Rede  Economias  Coletivas  e  mais

recentemente integramos a Articulação de Grupos Autônomos. O MCP aqui no Rio

de Janeiro tem também um trabalho em Campo Belo, Nova Iguaçu, onde mora o
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companheiro Bezerra que participou do movimento de ocupações no centro e junto

aos outros ocupantes foi despejado. Eles foram enviados para um bairro bem longe,

assim que ele chegou a Campo Belo. 

Não usamos muito a internet para divulgar o nosso trabalho, mas o MCP tem um

jornal,  a  “Voz  das  Comunidades”  que  sai  periodicamente  e  informa  sobre  os

trabalhos  do  MCP e  a  diversidade  de  lutas  nas  bases.  Na  capa  do  “Voz  das

Comunidades”  de Julho a Outubro  de 2015 é resumido,  em poucas palavras,  o

objetivo do nosso trabalho:

Do ponto de vista  estratégico,  precisamos entender  que  o  Capitalismo é o  nosso
inimigo n°1.

Do ponto de vista tático, precisamos construir o Poder Popular, a partir da base, para 
enfrentar o Capitalismo e construir uma sociedade comunitária.

Foto 4: Almoço coletivo na Comunidade Popular Chico Mendes
Foto: Movimento das Comunidades Populares (MCP)
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4.2.4 “É US NEGUIN Q NÃO C KALA”

O rap é uma voz do excluído, é dar voz aos que não têm voz, aos que sempre

querem calar. A gente canta as realidades nas periferias, nas favelas, canta para os

nossos. O rap é uma parada que vem de dentro e onde falamos o que a gente sente

na pele todo dia que a gente levanta, bota a cara para fora da nossa casa e enfrenta

mais um dia de ralação, ônibus cheio, zona norte do Rio de Janeiro, é mole não! E aí

além da  correria  do  “trampo”,  família,  amigos  a  gente  faz  a  correria  mesmo,  o

trabalho do rap. Onde for que alguém chame, a gente vai. Tem essa não de ser

longe, ou tarde, ou algo assim. Cantamos em todo tipo de atividade. Os nossos

parceiros do MCP, lá do Chapadão, convidaram a gente para cantar na Festa Julina

deles, tem uns dois ou três anos, uma festa muito bonita com muita gente lá da

comunidade, lá em cima do morro, o ar parece mais fresco lá em cima. Só que

tivemos outro trampo pra ir e cantar antes, e depois, para atravessar essa cidade... e

aí eu acho que eles nem acharam mais que ainda ia ter rap naquela festa, mas

chegamos lá, no meio da noite e encerramos a atividade com o nosso rap. Sempre

quando alguém convida para cantar, é algo muito gratificante, onde a gente pode ir e

levar a nossa letra. Não importa ser dez ou cem que escutam, o que importa é a

troca, a mensagem que se passa. E pra gente não tem maneira melhor pra trocar do

que o rap.

“Rap.”
“Funk?” 
“Não! Rap rap! Rap hip hop!”

O nosso nome já diz uma coisa sobre a

gente: Us Neguin Q Não C Kala. Não é

fácil de gravar como se escreve, mas é

fácil entender o que quer dizer.

“Quantas maneiras você já viu o nome
do grupo escrito”

“... português correto, neguinhos, com
'os',  com  'us'.  'Os  Neguin  Que  Não
Cala'...
(…) 'Os neguin que não quer se calar'.                 Figura 11: A logo do nosso grupo 
'Os Neguin que não se fala..'.”
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Mas quando a gente canta como refrão é mais fácil gravar. E o que importa mesmo

é o que diz: “É us neguin q não c kala!”.

Tem  muitas  maneiras  nas  quais  tentam  nos  calar,  nós  e  os  nossos,  negros,

favelados, povo trabalhador. Mas muitos não se calam, é com esses que queremos

somar e falar com quem talvez não tenha força ou coragem para também levantar a

voz.  O  povo  muita  vezes  sabe  quando  é  o  momento  certo  para  levantar,  mas

também  tem  muito  momentos  que  ficamos  calados,  pelo  medo,  pela  falta  de

esperança que algo pode mudar, por muitas razões.

O nosso nome é...

“...inspirado nessa fita mesmo da origem do grupo mesmo, de falar, né, de denunciar,
de relatar, de se expressar, né.”
(…)
“Do rap, né. O rap sempre fez essa questão, de se expressar, da expressão, né. Aí,
vem dessa ideia, né. Que foi a ideia do grupo também.”
“É um nome interessante, né.”
“É, e a galera gostou, e ...”
“O nome não é um nome forte.”
“Não, mas é expressivo, né.”
“Mas aí, quando você ver o grupo, quando você ver as música, né, nego escuta, aí
que se torna forte.” 
(…)
“Quando tu escuta. Ah, o que é isso, mano.”

A nossa ligação com a capoeira é muito forte, alguns de nós jogamos direto num

grupo aqui na Penha. Aí, a ideia de formar um grupo surgiu depois de um festival de

cantiga, de capoeira. Carlinhos e Mais Preto participaram do festival com as cantigas

“Guerreiro”  “Resistência”,  “Mata  fechada”,  “Viva  Bimba”.  No  festival  rolou  uma

classificação e ficamos até bem na classificação com três das nossas músicas. Aí

saímos desse festival já com essa ideia se concretizando de escrever rap e fazer um

grupo de rap. 

“Criado por quem? Foi eu, Carlinhos e Binha “
“Mas não teve o lance do Bro?”
“Foi depois.”
“Ah, o Bro foi depois?”
“Foi depois.”

Naquela época rolava direto da gente se encontrar no Parque Ari Barroso, aqui na

Penha mesmo. Tinha de tudo nesse parque, e era tranquilo, por que o pessoal que

ficava todo dia meio que tomava conta. Tinha duas quadras de futebol, parquinho

343



para criança, uma quadra de vôlei, parquinho para criança. Era muito bom, tava tudo

junto ali, fazíamos roda de capoeira de frente onde havia culto evangélico. Era a

nossa área de lazer! Tinha mó galera, tinha o bonde do Osmar. Depois tiraram esse

parque aqui das pessoas, hoje onde era o parque tem uma UPA, a Arena Dicró e a

base da UPP. Mas aí antigamente todo mundo se encontrava no parque. Era fácil

você chegar dez da manhã no parque, trocar ideia, pessoal "fumava um" e quando

tu olhava o relógio, já era de noite. 

Aí depois daquele festival de capoeira fizemos alguns churrascos no parque, o dia

todo, Cosme chegou com uma caixa amplificada, Mais Preto levou microfones. 

Os nossos amigos, Bro, Cosme e Binha já tinham um grupo, o Cão Prá Trás. Cosme

puxou “Inimigos”, uma música que eles deixaram com a gente depois que pararam

com o grupo deles e que cantamos até hoje:

E é por isso que vem de dentro 
Força pra lutar contra meus inimigos

Aí Carlinhos puxou uma das primeiras músicas nossas.

“Fé em Deus cantamos lá no churrasco, aí geral cantou junto!”
“Vamos fazer o refrão para a galera pegar! Porra, foi maneiro geral pegar, foi não?

É Us Neguin Q Não C Kala
É Us Neguin que não perdeu a fé
Venha o que vier. Venha o que vier

Com os encontros no parque,  o Cão Prá Trás que estava um pouco parado se

animou voltar a fazer correria e Bro ofereceu a laja da casa dele pra gente fazer os

nossos encontros. E passamos a encontrar sempre na laje do Bro.

"Aí  começamos  a  fazer.  O  que  acontece,  aí,  e  sempre  se  apresentando  junto,
começamos a correria junto com os caras, com Cão Prá Tras, né, com Bro, Binha e
Cosme. Aí, de cara já veio, porra, já veio, porra, fazer um evento. (…) então, vamos
fazer evento. Nessa perspectiva até de divulgar me'mo o rap, bah. O que hoje é a
Linha Cultural, na época era Hip Hop Pela Paz, começaram em 2004 os eventos."

Foi  na  laje  que  apresentamos  aos  amigos  as  nossas  primeiras  músicas  como

“Resistência”. Essa música já pelo nome é inspirada em música de capoeira como

aquelas que cantamos no festival:
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Preto, afugentado.
Preparado pro combate.
Direto do quilombo.
Que essa noite vai ter resgate.

Você não sabe quem eu sou
Vc não sabe da onde eu vim
Mas vou lhe explicar
Amigo véio, escute aí
Fui batizado Francisco, apelidado Zumbi
Falaram que estou morto, mas ainda estou aqui
Em cada rosto sofrido, em cada mão calejada
Do preto brasileiro que não se rende por nada

Não demorou para outros rappers colarem na laje do Bro. Oposição, um grupo da

Vila Cruzeiro, veio ensaiar com a gente. Eles nos convidaram a fazer um programa

na “Rádio Princesinha FM” da Vila Cruzeiro. Rádio naquela época era uma parada

legal, as pessoas escutavam e tinham várias rádios comunitárias não-comerciais.

Nos deram um horário todo dia das 13 às 15 horas. Foi uma correria, se um dia um

não podia, o outro fazia, aí correr atrás dos CDs, fazer o programa, muita correria,

mas  foi  muito  bom.  Essa  rádio  tinha  muito  alcance,  pegou  até  em  Caxias.  O

programa que fizemos batizamos de “Hip Hop no Lajão”, por causa da laje do Bro

que tinha virado local  de encontro e de trabalho do nosso grupo. Como a rádio

“Princesinha” da Vila Cruzeiro pegava longe, um mano lá em Caxias, o Rafael, logo

nas primeiras semanas do programa escutou o nosso programa e ligou pra gente.

Trocamos uma ideia, aí, no dia seguinte ele já chegou com o “case” dele de CDs pra

participar do nosso programa e convidou a gente para participar do programa dele lá

em Caxias. Ficamos um ano com aquele programa, depois ainda mudamos para um

programa  de  outra  rádio  aos  sábados,  à  noite  das  20h  às  21h,  o  programa

“Agitasom”.

Foi ainda em 2004 que também conhecemos o Pinah, que agora também faz parte

do grupo. Na época ele era do “Poder Consciente”, grupo que se formou em 2000 e

que durou dez  anos.  Desde então nos encontrávamos nos eventos  e  cantamos

juntos muitas vezes. Nosso primeiro encontro que fizemos foi o "Hip Hop da Paz", já

na época embaixo do Viaduto da Penha. Era um espaço ali meio abandonado, o

bloco Tupiniquim de Brás de Pina, que perdeu o espaço deles lá em Brás de Pina,

usava lá  no  carnaval,  mas o  resto  do  ano  ficou  sem nada.  Aí  começou  aquela

mobilização, uma galera que conhecíamos do parque, como o bonde do Osmar,
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chegou junto para fazer as coisas. Era ajuda de quem podia ajudar, amigos, família.

Desde o início era claro pra gente que não queríamos nada comercial ou coisa de

projeto,  edital,  ONG,  não,  queríamos  fazer  cultura  independente,  cultura  de

resistência. 

“Ainda mais no início, se não tivesse a coletividade...”
“Não sai, né.”
“Tá ligado,… não ia sair (...), porra, aquela pegada me'mo, né?” 

O cunhado de um amigo, do Magrão, na época tinha um som bom, aí ele deixava a

gente usar. E uma galera saía pra catar madeira pra montar as coisas lá na praça. O

Cosme até montou um banheiro,  lá  na praça,  de tijolo.  Falou que tinha que ter

banheiro pras meninas nos eventos. E a pouca grana que a gente precisava, a gente

corria atrás no comércio lá da área. A gente movimentava o lugar, trazia uma gente

legal,  aí  o  pessoal  das lojas  dava um dinheiro.  O pessoal  se  impressionou que

estávamos levando a sério mesmo, que queríamos fazer os eventos acontecer. Mas

pra gente o rap é isso, correr atrás e fazer acontecer com o que se consegue. Uma

vez, foi  engraçado, o Cajá, um dos primeiros grafiteiros a apoiar o evento e que

tínhamos conhecido lá no programa de rádio em Caxias, falou:

"E aí,  esses caras são hip hop. Cheguei lá na Penha lá pra passar a listagem de
material pra grafite e tô procurando os caras, os caras estavam dentro da funerária
pedindo dinheiro de apoio para o grafite.  (…) Bah, esses são,  esses são hip hop
mesmo!"

Depois descobrimos que já tinha um “Hip Hop pela Paz” rolando em outro estado,

em Goiás. Como a gente divulgava também pela internet decidimos mudar o nome.

Aí, como era embaixo do viaduto próximo à estação de trem, surgiu essa ideia de

chamar de “Linha Cultural”, e desde então fizemos a “Linha Cultural”, desde 2004.

Nos primeiros anos sempre ali  no viaduto, depois começamos a rodar com esse

evento. O pessoal que ajudava, foi muito bom nessa mobilização toda, sempre teve

gente junto e ajudando e hoje nós estamos com um grupo que vai além do rap.

Temos um grupo maior que forma o coletivo Os Neguin hoje. 

“O grupo Os Neguin cresceu muito, né... além de ser um grupo musical, um grupo de
fazer o rap, a gente tem um fotógrafo, que é ele, faz parte, um que é da capoeira,
também faz parte, tem outro que também é da capoeira que também é fotógrafo, e
tem os parceiros da militância...”
“Não é só o grupo musical, tem toda uma … parceria, uma rede.” 
“Corrente.” 
“Uma rede, isso aí. Não é verdade?”
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Dudu já estava junto desde o início.

D:“Eu assisti todo o processo dos Neguin, né. O desenvolvimento.”
(...)
D: “Eu acompanhei trazendo as caixas, fazendo tudo.” 
P: “Tu acompanhou aonde, Dudu?”
D: “Embaixo do viaduto” 
P: “Embaixo do viaduto!”
D: “E nos ensaios”
MP: “Na Fé.”
D: “Na laje do Bro.”

Mas nem todo mundo da galera de então ficou por perto. Com os anos uns sumiram,

outros chegaram.

“Hoje  os  maluco',  uns  já  morreram,  outros  tão preso,  outros  tão  no crack,  outros
sumiram, alguns outros construíram família, (…) mó galera sumiu."

Pelos lugares que mais rodamos, a nossa casa mesmo é a Zona Norte do Rio de

Janeiro. E a identificação com a favela sempre foi muito forte. Nas letras e pelas

atividades que fazemos.

“Não eu gosto, eu gosto de cantar em favela!”

Participamos de muitas atividades em favela, quando nos convidam, tentamos dar

um jeito de ir e cantar. Depois do primeiro “Hip Hop Da Paz”, logo no início, no qual

“Família Kponne” participou, eles convidaram a gente para cantar num evento deles,

na favela do Cesarão, em Santa Cruz. Depois fizeram várias vezes evento lá. Num

deles cantamos em cima de um caminhão que tinham transformado em palco. Os

contatos que fazíamos não eram...

“...assim  a  favela  como  um  todo,  mas  pequenos  grupos  que  já  atua[va]m  em
determinadas  favelas  do  Rio  de  Janeiro.  A  gente  sempre  teve,  principalmente
enquanto  grupo  de  rap,  a  gente  sempre  teve,  assim,  boa  entrada  em  qualquer
comunidade,  assim  bastante  convite,  até  pelo  discurso  mesmo,  das  letras,  né,
Providência, Acarí, Julio Otóni,…”

…Chapadão,  Jacaré,  Santa  Marta,  Maré,  Macacos,  Jorge  Turco,  Vila  Operária,

Turano, Antares, Santa Lúcia, Costa Barros, Providência, Esondidinho, Fogueteiro,...

já fomos cantar em muitas favelas e fortalecer o pessoal que faz um trabalho ali.

Zona Norte, Zona Oeste, Centro, Zona Sul, Baixada...Fomos e vamos em tudo e

qualquer  lugar.  Nas  favelas  mesmo  onde  moramos  fizemos  diversos eventos

também. Morro da Fé, e o festival “Favela Mix” na Julio Otóni, junto com bandas de

rock e reggae. Desde o início, o rap para a gente é uma questão de fazer militância.
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Figura 12: Cartaz de uma “Linha Cultural” na favela Julho Otoni em 2013.
 

“E o hip hop veio para fortalecer mais ainda, né, essa resistência, né, de comunidade.”

O evento na favela pra gente é uma ferramenta importante de comunicação. Tem

vezes que moradores vêm falar com a gente. Que estavam dentro da casa deles e

começaram a  escutar  o  som aí  fora,  que  nem gostam muito  de  rap,  mas  que

gostavam da letra, que se identificam, é essa troca que a gente busca desde que

fazemos rap. E não demorou muito também para começarmos a articular com um

pessoal mais diretamente envolvido com movimentos sociais. Foi tudo muito rápido.

Em 2006 fomos cantar no Santa Marta, o Fiell já fazia seu trabalho ali. Aí cantamos

e o pessoal gostou e passaram o contato de um coletivo de rap politizado, Luta

Armada, chamou a gente pra participar de um curso “Como funciona a sociedade?”,

feito por um pessoal, o “13 de Maio”, lá de São Paulo. E fomos lá no Acari, num

espaço que se chamava “Tempo do Hip Hop”,  fazer  o  curso.  Logo depois outro

curso... e aí a gente, cansados, fomos lá participar. O Cosme ficou muito bolado. No

primeiro encontro, teve tipo uma simulação de como funciona uma empresa, como o

patrão lucra em cima da exploração dos trabalhadores. Ele ficou com muita raiva,

não queria nem mais ir trabalhar, começou a agitar os colegas dele. O Luta Armada

falou depois pra gente que éramos o primeiro grupo que eles convidaram que foi nos
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dois finais de semana de curso. E aí convidaram a gente, Us Neguin, para fazer

parte do Luta Armada. E aí tocamos as coisas nessa perspectiva de militância e hip

hop.

“Não, assim. Foi muito relâmpago mesmo. Não, acho que toda essa ânsia mesmo de,
assim, o Cosme sempre teve essa parada também da militância, o Carlinhos também,
eu  já  enquanto  trabalhador,  já  pensava  já,  já  pensava  muito  essa  parada,  não  é
possível, tem que ter algum meio de combater, alguma coisa assim. Antes até de fazer
o rap, né, já tinha essa ânsia, tá ligado, de organização, de, de, porra, já sofria na pele,
né, patrão massacrando, só uma saga, e vai para uma empresa, vai para outra, e só
mesmo caô. Falei, não é possível, meu irmão. E vai política, vem política, nada, e vota
no Lula, e Lula outro filho da puta também. Quer dizer, eu já 'tava nessa, nessa ânsia
mesmo de puxar algum grupo, né, de, porra! Aí já veio a galera do rap (…) na mesma
linha também, de identidade, [outro] também, tinha acabado de sair da cadeia, né (…)
tava passando por um momento difícil também...”

O hip hop e o que a gente fazia de trabalhos dava uma segurada em momentos

difíceis que um ou outro do grupo passava. Depois a gente foi participar do MTD,

Movimento dos Trabalhadores Desempregados, rolou uma racha do movimento e

ficamos com os compas que queriam um trabalho independente de partido e coisas

assim, aí mudamos o nome para MTD-Pela Base, que tem uns tempos mudou de

novo, hoje é o MOB – Movimento de Organização de Base. Fizemos Linha Cultural

sempre  levando  as  bandeiras  e  pautas  do  MTD  para  os  eventos.  E  fizemos

atividades também lá no CCS em Vila Isabel, uma base do então  MTD-Pela Base.

Hoje temos no grupo uma discussão sobre essa relação do rap e o nosso grupo com

o movimento social. Pinah, que era do Poder Consciente, um tempo depois que o

grupo  dele  parou,  integrou  Us  Neguin,  ele  tá  mais  para  a  gente  fazer  o  nosso

trabalho de forma independente, já é rap politizado, já é a nossa luta.

Por que você já faz o rap, entendeu. Que nem eu falo para ele, o rap, ele já diz tudo
quando você escreve, né, então ele já diz tudo. 'cê não precisa ficar enquanto coletivo
e fazer, por que, sei lá, eu acho que o coletivo, esses grupos assim, tem alguém por
fora ganhando alguma coisa, não sei qual é a ideia, entendeu, não sei qual é. Ou se
aproveitando daquilo que você tem, não sei. Então, já que você faz o rap, foca no rap
e fazer o seu, entendeu? Eu acho que você ganha mais, do que ter tanta informação,
tanto compromisso, e às vezes você não tem o valor merecido... Você não vira um
boneco na mão dos outros, né...

Pinah acha que tem muita gente com outros interesses por trás que participam de

movimento social.

Pinah: “Você mora no Timbau?”
Timo: “Moro.”
P: “Então, você vê. Tem tantas pessoas que não moram em comunidade lutando pela
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comunidade. Não é? Aí não sabe o que é uma comunidade, né.”
(...)
“Eu sempre fui desconfiado, por que qual a intenção da pessoa montar um grupo e ter
esse trabalho. Por que o grupo tem que ser dentro. Se você quer mudar, você tem que
mudar  dentro  da  comunidade.  Primeiro  você  muda,  certo?  Pra  mudar  dentro  da
comunidade-”
Mais Preto: “Não, e, não, nem mudar, né, o grupo tem nem que mudar, quem tem que
mudar a própria realidade é a própria comunidade, né.”
P: “Então, mas aí se você tem formação -”
MP: “E não dá nem pro grupo entrar e fazer trabalho se não for-”
P: “Então, mas olha só. Se você tem formação, é que nem lá na Julio Otóni, no bar do
Olho Vivo, o que eu passo pros caras? Falo assim, porra rapaziada (…) Olho Vivo
chegou aí, fez uma outra parada, já não tinha mais esse clima antes da UPP. E assim,
a gente  passa  hoje  pra  molecada que  aquele  espaço  é  nosso.  Mas,  como.  Com
respeito também, respeito às crianças, aos idosos (…) então, essa mudança dentro da
comunidade, tem que ser você, que tem um pouco de formação-
MP: “Então, mano, não é ninguém de fora que vai fazer”
P: “Então, mas é o que eu te falo, você chega num lugar, chega numa reunião chega
num certo ponto, que você vê tanta pessoa de fora.”.

Também temos essa discussão interna como e com quem a gente faz as nossas

atividades.  Fomos  num  evento  que  discutiu  segurança  pública,  aí  o  Pinah  se

perguntou o que ele  ia falar  com essa galera sobre UPP, ninguém morando em

comunidade. Ele falou que é diferente quando vão cantar, como foi lá no CEAT, uma

escola em Santa Teresa, e os alunos lá queriam saber, queriam escutar mesmo e

tinham pesquisado as nossas músicas e cantaram a letra junto com a gente, aí tem

uma relação mais legal  e  a  gente  tem uma troca entre realidades de vida bem

diferentes. É na cultura em geral que vemos que a questão de classe está muito

presente.

“Luta de classe, em todos os segmentos tem. Falar para mim que não tem luta de
classe no samba, porra, tá de sacanagem. No funk não tem, também tá de sacanagem
(…) e tá mais forte hoje (…) e acaba sendo discurso mesmo, né as próprias letras, né.
Tu vê, tu vai pegar uma letra dos moleque, do mano que tá na beira da praia, lá
Ipanema, Copacabana, então, porra, quando pega as nossas letra' é choque!” 
Risos.
“Não adianta, é choque. Não encaixa, porra. É luta de classe, é embate, porra. É bem
claro no discurso.”

Também tem muito grupo de hip hop que vem de outra perspectiva, outra realidade,

aí a gente vê que o contexto de classe também tem um papel importante, de como o

grupo faz o seu rap.

“E tipo assim. É uma coisa você, grupo de rap, né? Trinta trinta, start, caçique 290. Os
caras cantam rap falando de maconha, da vida em Ipanema, praia, bá. É uma outra
linha. Aí você pega Us Neguin Q Não C Kala como era o meu grupo antigamente,

290 Explicar quem são esses grupos: 
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Poder  Consciente,  por  que  que  me  encaixei  com  eles?  Por  que  o  meu  grupo,
antigamente a gente fez vários trabalhos juntos, é a mesma linha, um grupo politizado.
Entendeu?”

O "Poder Consciente" tinha um CD “Na mira do sistema” e rodamos muito com as

nossas músicas.  Era o tipo de rap que não toca numa rádio  comum. Mas duas

músicas tocavam nos programas de hip hop das rádios comunitárias, no programa

do MV Bill: “Segunda chance” e “Profissão perigo”.

Então a nossa ideia, a formação, o CD, o nosso CD é isso aí, 'Na mira do sistema' que
a gente diz o seguinte: O moleque que é, que é morador de rua, ele é vítima como
você, entendeu, às vezes fala assim, ah, porra, sou vítima, mas aquele menor lá, que
te roubou, ele também é vítima. Ele é vítima do sistema. Por isso que ele tá cheirando
cola, por isso que ele tá usando uma pistola.

A gente olha o mundo que tá aí fora e fica se perguntando quanto tempo mais que

vão nos forçar a viver num mundo que tá errado daquele jeito. De cima só vem

pancada, a classe rica pensa que é dono cidade faz o que quer com ela pra se dar

bem. E a gente tem que ir na linha deles, se não, eles mandam nos bater. Já batem

na gente só por ser negro e favelado. Às vezes a gente perde força e pensa:

Esperança mesmo, que a coisa melhora, eu não tenho mesmo não.

O racismo pega pesado, é só você ser negro e favelado. Uma vez ficamos num

ponto de táxi, o Mais Preto e um companheiro nosso, que já fez muita correria com a

gente, que é branco. Aí, os táxis vinham, a gente fazia sinal, mas nenhum parava,

era de noite. Aí, o Mais Preto falou pro amigo dele tentar parar o táxi sozinho, ele ia

se esconder atrás de um poste até o táxi parar. Falou, e fez. O primeiro táxi vem, o

nosso amigo faz o sinal, o táxi parou na hora. Aí Mias Preto apareceu de trás do

poste, explicaram pra ele a situação e ele: “não, tranquilo, levo vocês.” Mas parar,

ele também não teria parado se fosse o Mais Preto esperando junto, negro e de

boné. Foda.

A gente fica ralando para poder pagar as contas. Mas, não é por isso que a gente

pensa em vender o nosso hip hop, tipo para tentar ganhar uma vida melhor com

isso, por que o rap que se vende é isso aí: rap vendido, se perde enquanto cultura

de resistência. Igual às bandas que ganharam fama, como Racionais MC's. Uma vez

eles fizeram um show aqui no Rio, no Santa Marta. Aí Manu Brown em cima do

palco com um discurso todo errado, falando para o público que o nosso corpo era
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uma empresa, isso e aquilo. Já se venderam há muito tempo, grupos como eles, é

uma pena. Nem falar de uns caras como MV Bill, deixou o caminho da resistência

faz  muito  tempo.  A fama parece  que  corrompe muito,  ai  vem a  Globo,  vêm as

grandes ONG, uma CUFA da vida e o cara se ilude que pode fazer uma diferença de

“lá de dentro”. Não vê como eles legitimam e tornam-se parte daquele sistema que

oprime.  

Foto 5: Us Neguin Q N C Kala em 2013. Foto: Stella Ribeiro.

Em relação à parada da grana, temos dois níveis de pensar a questão econômica do

grupo. Primeiro, cada um de nós tem que trabalhar para se sustentar, como qualquer

trabalhador,  não  tem  pra  onde  correr.  Somos  vendedores,  vigilantes,  garis,

contrarregras,  sustentamos  assim  as  nossas  famílias,  as  companheiras  também

trabalhando direto, todo mundo trabalhando, e assim a gente vai se sustentando. Já

para o grupo, a gente sempre corre atrás de fazer a nossa grana para o grupo se

sustentar, para poder fazer os eventos, essas coisas. A gente faz muita camisa, com

letra  nossa,  com  símbolos  da  resistência,  faz  boné  e  vende  nessa  rede  de

movimentos sociais e amigos. Fica legal a gente ter a nossa identidade e expressar

isso também na nossa roupa. Aí não naquele padrão, da camisa “naique”, a gente

faz camisas nossas. Quem faz as estampas pra gente também é um cara muito
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gente boa, ele e a companheira dele montaram na casa deles todo um esquema de

costurar camisas e estampar, e a gente faz os desenhos e eles estampam. Também

estamos  vendo  outras  coisas  pra  produzir,  cosméticos  de  produção  caseira  e

participar da Rede Economias Coletivas para se fortalecer junto a outros coletivos.

Fizemos uma segunda feira naquela Praça do Leão Etíope do Méier, junto a toda

uma  galera,  uma  articulação  de  grupos  autônomos.  Foi  muita  gente  e  é  essa

resistência  que  a  gente  quer  construir  juntos  aos  companheiros.  A  resistência

fortalece. 

“Eu fui na lógica do Seu Bezerra291, porra, nada vai mudar, mano, nada vai mudar. Mas
o que leva ele a continuar nessa militância, é as boas pessoas que ele tem ao lado.
Então, a minha também é essa.”

E mesmo se o ânimo abaixa às vezes, a gente sempre junta a perspectiva da luta

nossa do dia a dia com o processo coletivo, a gente tem que se apoiar para avançar.

E o rap para a gente trabalhar a formação.

“Pra ter mudança, cara, primeiramente é o seguinte: parte de cada um da população
acordar e ver o que tá fazendo, entendeu.”

Fazemos essa troca e falamos das coisas que também falam das nossas vidas.

Sentimos e  vivemos  os  problemas que  a  gente  trata  nas  nossas  letras.  E nem

sempre consegue viver aquilo que a gente gostaria, claro. 

“A gente vive uma guerra interna, a nossa. E na rua, quando a gente sai para um
evento, a gente vai para outra guerra. Por que, você pode nem se esconder e nem
esconder os fatos. Você tem que ser real. Essa é a parada.”

Onde tem gente sincera pra trocar essa ideia, para curtir também um som, a gente

faz o que pode pra tá aí e cantar. Já cantamos em manifestações de trabalhadores

em greve, cantamos em escolas, em ocupações, em praças. Temos boas relações

com alguns companheiros em sindicatos,  de movimentos sociais  e  assim vamos

construindo essa rede de apoio, nas bases.

 
“Não é só o grupo musical, tem toda uma… parceria, uma rede.”
“Corrente”. 
“Uma rede, isso aí. Não é verdade?”

O desafio nessa construção é a auto-organização. Não estamos aqui para organizar

ninguém, estamos aqui  para  nos organizar  e apoiar  uns aos outros  pra  fazer  o

291 Bezerra é um companheiro muito querido do Movimento das Comunidades Populares (MCP)
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mesmo, organizar e fortalecer as nossas resistências, ficar forte e tomar o que é

nosso. 

"As letras têm muito essa parada da auto-organização, né, tem as questões também
quilombola, que vai muito a favor desse discurso de auto-organização, de que, que a
galera é capaz, né. A galera fica às vezes meio perdidona, acredito que eles têm até
sentido, não são tão conformadas, têm sentido de tudo que está acontecendo muito
bem, mas aí se perde naquela questão do, porra, mas aí o que que é pá fazer, não
tem o que fazer. Isso aí já existe há muito tempo, sempre foi assim, e sempre vai ser.
Só que ao contrário, né. Nem sempre foi assim, não, sempre foi assim. Eu vejo de
outra forma. Até pela letra me'mo, né. Eu acho que tá apontando isso na letra, de que
é possível uma mudança, sim, e isso aí a gente fala tudo na letra."

No rap falamos do que vivemos. Na música “Fé em Deus”, no meio, o Carlinhos faz

uma fala de uma parada que ele vivenciou lá na Providência. Compartilhamos aqui

parte da letra da música para encerrar o nosso texto. Nos vemos na correria!

“Fé em Deus”

O senhor, meu pastor
E nada me faltara
Deitar-vos fazem pastos verdejante
Guia-me mansamente 
A uma água tranquila
Refrigera nossa alma
Ainda  que  ande  pelo  vale  da  sombra  da
morte
Não temeremos mau algum

Os vermes tão aí e ninguém quer saber
espancam vocês até morrer
Talvez tu sobreviva
E se não sobreviver
Céu pra você, invadem suas casas sem ter
dor
E matam suas famílias
Que tristeza o que é pior
Mas eu  nunca  dei,  eu  nunca  vou  dar  as
costas pra você
Polícia então é o cão
Cão que ladra, não morde. Vascilão.
Comedião presta atenção.
É um disposto com disposição
Botou a cara manu. Boom. Boom.
Só rajadão
Mas do meu lado eu penso
No que é certo
(...)

(Uma fala no meio da música:)

“Um fato triste aconteceu
Lá no Morro da Providência
Três manos morreram
Por  uma  atitude  incorreta  e  corrupta  dos
vermes
Aí foi mais ou menos assim:

Perdi. Perdi. To enquadrado. Pode levar.
Mesmo  assim  os  verme  chegaram
estraçalhando os irmãos.
Eles não tiveram dor. Eles não têm dor. 
Eles têm família,  tem filho,  e não tiveram
dor.”

(Volta a letra da música:)

Ética, eles não têm.
Se torna um vício.
Políticos, só andam com blindados.
Veja só, olha como está.
O povo está sofrendo e ele indo para Miami
se banhar

(…)

Mas eu nunca dei as costas para os meus.
O negro também é filho de Deus.
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4.2.5 O COLETIVO OCUPA ALEMÃO

“Em relação às atividades que vocês já realizaram, teve algum momento que algum
espaço não podia ser usado, que alguém não gostou que vocês usaram aquele local?”
“Normalmente a polícia.” 
Risadas.
“Não, só a polícia mesmo.”292

O nosso complexo é famoso. Mas é famoso em parte por razões que detestamos.

Sobretudo a fama que ganhou na grande encenação da ocupação policial militar que

começou em 2010 e dura até hoje. Famoso por que pegaram as nossas favelas para

construir um “monstro de teleférico” e declarar o topo dos morros aqui de atração

turística.  Tem turista  que vêm aqui  e  tira  foto,  lá  em cima do morro,  de braços

abertos em frente ao prédio da UPP. Tiram foto em frente a um posto de polícia e

para eles isso é turismo. Lembra aquela menina que sentou em cima do caveirão e

tirou uma foto sorrindo. Camisa do Brasil, Copa das Confederações e ela indo pro

Maracanã assistir, e o caveirão lá fora aguardando protestos para reprimir. Diferente

dessa menina que curtiu a Copa e sentiu-se “bem protegida”, o pessoal do asfalto

que se juntou nos protestos em 2013 experimentou o que significa estar no alvo

dessa Polícia, desse Estado. É isso que a gente sente aqui nas favelas todo dia. É

por  isso  que não ficamos alegres  pela  razões que tornaram o nosso Complexo

famoso. E é por essa razão também que estamos juntando forças para resistir. Em

2012 teve, uma das tantas vezes, atos de brutalidade policial no Borel e no Alemão,

na mesma semana. Aí um pessoal nas duas favelas se articulou, com gente de fora

também, e realizou um dia de ocupação cultural nas duas favelas: Ocupa Borel e

Ocupa Alemão. Foi assim que nasceu o Ocupa Alemão.

“O próprio Ocupa Alemão, a página, o nosso símbolo é uma hashtag, né, então a
gente se propôs muito à rede social. Desde o começo para fazer esse ato, esse dia no
Alemão, usaram para mobilizar as pessoas. Não usaram faixa, nem [outra] coisa, foi
facebook, então já começou muito nesse pegada de usar rede social para mobilização.
E continua sendo até hoje também.”

O face pra gente é uma ferramenta, um meio da gente se comunicar e divulgar as

coisas, também de disputar opinião pública. Mas a gente é de favela, então estar

junto e fazer as coisas junto na casa de alguém, na rua, com vizinhos, amigos, não

pode faltar. E o nosso objetivo continua ocupar a nossa favela nós mesmos, resistir

nesse sentido de não deixar eles tomarem o que é nosso, a favela, os becos, as

292 As  citações  são  de  integrantes  do  grupo  durante  oficina  de  autorreflexão  realizada  em
07/06/2015.
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pracinhas. E quanto mais espaços ocupar, quanto mais lugares na favela e com

pessoas novas para conhecer e fazer junto, melhor.

“A ideia é simples, expandir e ter mais locais para fazer as atividades.”

“Bem no comecinho eu pessoalmente achava que precisava de um local (...).  Mas
acho que o nome da parada remete a isso mesmo, de fazer coisas na rua. E depois fui
vendo isso, por que tá bem preso nessa visão, nessa coisa, né, de esquerda, assim,
essa forma de militar mais hegemônica: '[...] tem que ter uma base, um local!' 
Acho muito bom que a gente não tem um local. Não precisa de base, de local.”

O coletivo hoje, nenhum de nós atua desde o início. As pessoas que começaram o

Ocupa hoje  estão em outro  grupos e coletivos.  Conforme mudaram as pessoas

mudaram perfil e forma do nosso trabalho. E com essa mudança de perfil vieram

novas pessoas. 

“Mas é muito assim: agora conversando tô lembrando, como é. Como o grupo Ocupa
Alemão virou uma coisa completamente oposta, mesmo. No início não, no início não
por que foi até um pouco mais nessa pegada [mais combativa], mas depois o que ele
foi se tornando era meio que o Ocupa Alemão fazia, promovia eventos culturais que
tentava debater minimamente as questões de favela. Mas assim, [só] minimamente. E
fazer  com qualquer  um, e era muita  gente da classe média aqui,  que vinham pro
eventos, muita gente. Por que era[m] o[s] contato[s] das pessoas que fazia[m] parte,
né [do coletivo].”

Depois  com  a  reconfiguração  do  grupo  a  gente  voltou  com  essa  pegada  mais

combativa. E cada vez mais as pessoas estão chegando para somar nesse sentido.

Isso tem a ver com as contradições que estão presentes aqui e o fato de ter poucos

grupos que criticam diretamente como as coisas andam por aqui, como o Estado

atua,  a  ocupação da polícia,  a  ideia  toda de ocupar  favela  para “pacificar”.  E a

maneira também que as instituições se relacionam com isso. E o Ocupa passou por

essas  discussões,  debatíamos  muito  essas  questões,  sempre  respeitando  todo

mundo  do  grupo,  mas  fomos  vendo  que  com  o  tempo  as  diferenças  foram

crescendo.  Alguns  tinham  essa  formação  nas  ONGs,  Observatório  de  Favelas,

AfroReggae, outros já não. Uns queriam mais pensar em escrever projeto, participar

de editais, outros tinham mais essa vontade de fazer algo autônomo e sem pensar

muito em grana, institucionalização, coisas assim. Aí a gente foi debatendo e o rumo

do Ocupa acabou mudando quanto a isso.

“Hoje fica claro, assim, as grandes diferenças. A maioria dessas pessoas [que eram do
Ocupa, mas saíram], tem uma [pessoa] trabalhando na mídia hegemônica, na Rede
Globo, tem outra trabalhando no “Meu Rio”,  aí  assim, fica mais claro que a gente
realmente [tem divergências]  (...)  o  tempo mostrou que realmente eram caminhos,
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eram visões muito distintas, né, politicamente falando.”

Então hoje a gente quer falar pela gente, quer denunciar as coisas que a gente vê

errado e ao mesmo tempo construir um trabalho comunitário. E queremos fazer isso

por nós mesmos, junto com quem mora aqui. E quem é de outras favelas. O pessoal

que não mora em favela é bem-vindo também, se for para apoiar e somar. Por que

tem muita gente que tem vindo no Alemão, faz alguma coisa ou outra, mas não está

aqui para construir algo consistente. Em geral, a maneira que a favela é tratada nos

movimentos de esquerda é muito problemática.

“Não só as Ongs, né, acho que o pessoal de esquerda também faz muito isso. Eles
têm essa mania de querer usar a favela como um token293 assim, não passa o que a
gente  passa  na  favela,  mas  usa  a  favela  como exemplo  para  a  realidade  deles,
fazendo, tipo nada a ver, entendeu?”

Apoiar as lutas aqui tem tudo a ver, mas usar as nossas lutas para as pautas deles,

é isso que a gente crítica. E tivemos várias experiências de atuação do pessoal dos

movimentos que vieram de fora para fazer algo aqui que foram muito problemáticas.

Grupos  que  integram  a  Frente  Independente  Popular  (FIP)  vieram  fazer

manifestação contra a UPP aqui no Alemão, e largaram cartazes contra a UPP na

mão das crianças aqui da favela. Muito sem noção, por que a noite os militantes

destes grupos vão para suas casas que não ficam aqui nas favelas do Alemão e se

um policial bate na porta de uma dessas crianças por que tinha aquele cartaz na

mão criticando  a  UPP, cadê  eles?  Não  dá  para  fazer  as  coisas  na  favela  sem

articular bem com quem mora nela. Mas tem muita gente também daqui que de uma

ou outra forma colabora com isso, que quer se promover. Eles se relacionam com

pessoas e grupos de fora e aí tanto eles como o pessoal de fora começa falar como

se fosse em nome de todo mundo daqui. Mas ninguém pergunta a todo mundo antes

de falar. Então quando a gente fala, é a nossa posição, a do coletivo que vive a

realidade na favela. Mas não por isso é a opinião de todo mundo aqui da favela.

Essa coisa aqui que mais me irrita é isso. Essas pessoas que andam falando, ah, e
deixa claro que está representando 'o Alemão'. Ninguém perguntou, não tem, não tem
articulação com ninguém para representar.
(…)
Eu acho erradíssimo, eu acho erradíssimo isso.”

A questão dessas falsas representatividades é uma preocupação, não só aqui, nas

293 Token é quando alguém ou um grupo se apropria de uma opressão que não faz parte de sua
vivência para justificar, defender ou explicar o seu ponto de vista ou posicionamento político.
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favelas em geral. Aqui no Alemão tem bastante ONGs, mas...

“...não tem uma ONG grande aqui, não tem 'Big ONG', então as dinâmicas aqui são
outras (…) Nem se compara com as ONGs da Maré.”

“[Mas] a gente sabe que tem, [tem grupo aqui] que faz um estrago.”

Aí, a disputa política aqui no Alemão passa por essas questões. Claro que cada um

pode ter sua opinião e se alguém achar que tem que se relacionar com a polícia e o

Estado que estão aqui para reprimir, bem, aí é importante deixar claro que isso é

uma postura particular e que tem outras opiniões e posições aqui, e uma dessas

outras opiniões é do Ocupa Alemão que quer construir isso de forma coletiva e com

pessoas da comunidade, no pequeno, de forma consistente. Então em relação a

essas instituições, também com pesquisadores que vêm aqui e dizem o que é bom

para a gente na favela e o que a gente deve fazer, em quem votar, o nosso objetivo

é ficar atento e se necessário tensionar para causar constrangimento. No sentido de

que as pessoas veem que não passa tudo batido o que se faz aqui. E assim criar um

diálogo crítico também, no sentido de que as pessoas que querem atuar aqui, que

vêm aqui pesquisar ou fazer projeto, sabem que tem outras opiniões e que a gente

dá visibilidade a estas outras opiniões, não fica calado quanto às criticas. Mas, é

claro que isso não é o objetivo em si do nosso trabalho, faz parte da nossa forma de

se comunicar com a favela e para fora também.

“Mas tendo em mente isso como um meio,  né, e não um fim. Um fim não é ficar
brigando com pesquisador, ficar brigando com a ONG, ficar brigando com coletivo,
ficar batendo boca e brigando. Isso é um meio de conseguir certos tensionamentos.”

E também dialogamos onde achamos possível dialogar e colaborar também. Uma

integrante do nosso grupo, por exemplo fez um curso de Direitos Humanos numa

instituição local aqui do Alemão, na EDUCAP, que respondeu muitas dúvidas que ela

tinha nessa questão dos direitos e no sentido dela afirmar também o que ela já

criticava aqui em relação à situação dos nossos direitos.

O nosso foco mesmo é o trabalho comunitário aqui nas favelas. A gente está com

diversas atividades: fazemos CineDebates, atividades com crianças, e teve o festival

Ocupa Rock em agosto de 2015, a Feira da Pretitude Econômica e a oficina de

grafite Ocupa Vandal, ambos em novembro de 2015. Também somamos nas rodas

de  rima  locais,  levando  questões  como o  encarceramento  e  genocídio  do  povo
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negro. Está sendo bom e muita gente chegando e somando. Tínhamos um processo

de  construção  de  uma  biblioteca  comunitária,  no  Morro  dos  Mineiros,  mas  do

pessoal que saiu do grupo, eles queriam continuar esse trabalho. Hoje estamos com

um processo de montar uma biblioteca específica, que junta livros que discutem a

questão da identidade negra, indígena, resistência na favelas, questões como essas.

Como não e fácil  juntar livros com essas temáticas vamos levar um tempo para

montar essa biblioteca. 

Foto 6: Festival Ocupa Rock no Alemão 1 de agosto de 2015
Foto: Ocupa Alemão

As pessoas conhecem a gente pelo boca a boca na favela, nas atividades e também

pela  postagens  no  facebook.  Todo  mundo  que  é  do  coletivo  pode  postar,

normalmente as coisas a gente passa antes para todo mundo dar uma olhada, mas

em geral o que um quer postar os outros concordam. Aí diversas pessoas a gente

entre em contato, ou eles entram em contato com a gente pela primeira vez pelo

facebook. Temos no nosso grupo mãe e filho. E foi o filho que chamou a atenção da

mãe dele, por que via ela com essa visão crítica das coisas e com uma vontade de

fazer algo. Aí falou para a mãe que tinha um grupo, que ele conhecia um deles e que

ela com certeza iria gostar do que eles falam, dos trabalhos que fazem.

359



“Mãe, você não conhece o Léo, não? Adiciona ele, você vai gostar de conversar com
ele (…) no mesmo dia ele me aceitou294...”
“[Mas aí], ela passou por ele na rua e ele não falou nada.”
[Aí ela falou pro filho dela:] “Porra, o cara que mandou adicionar passou por mim ali
agora, nem falou comigo (…) falei, ele é muito marrento.” 
Risos.

Mas depois a gente se conhece no real,  fora da rede social  e assim começa a

colaboração e construção junto. O que nos une é a indignação, a vontade de fazer

alguma coisa, de querer fortalecer a favela.

“Me irrito com as coisas e penso, gente será que só eu que penso assim. Mas aí, eu
achei pessoas que pensam como eu, né, então se eu sou maluca, tem um monte de
gente maluca junto comigo, né.”

Nesses  agora  um pouco  mais  de  dois  anos  que  estamos construindo  o  ocupa,

estamos muito indo para outros espaços, conhecendo movimentos e articulando.

Para trocar e para aprender, mas o importante cada grupo construir o seu próprio

caminho, criar sua própria identidade e forma de fazer as coisas. Em muitos lugares,

mais de esquerda clássica, vemos que a construção é muito séria e objetiva, muito

funcional. Parece que falta um pouco o calor humano e a amizade para construir.

“Nos movimentos sociais especificamente, eu acho um pouco isso que você falou, né,
não especificamente essa coisa acadêmica, mas essa coisa muito séria, engessada,
que a gente tenta também não ser exatamente isso. E aí cê vai construindo, né.”

Assim o senso coletivo, o senso comunitário no que fazemos é muito importante e a

gente procura conhecer melhor as formas de se organizar com esse sentido coletivo,

na  história  das  resistências  populares,  na  história  e  luta  negras  e  também nos

inspiramos em outras experiências libertárias  para  a  partir  daí  construir  o  nosso

caminho enquanto coletivo.

“Eu acho bom, assim, isso, né, essa coisa de casa, assim, de fazer coisa na casa das
pessoas, por que é uma coisa que me lembra também - o próprio coletivo é isso, né -
remete àquela coisa (...) de grupo de afinidade, eu acho que a forma que a gente faz
as coisas, essa forma de fazer, de tá sempre próximo, de tá na casa um do outro [é
nesse sentido comunitário que a gente está construindo].”

Na  construção  do  grupo  podemos  dizer  que  tiveram  três  fases  que  foram

importantes. Na primeira, esse contato mais com as ONGs e as discussões, a gente

viu  que  não  queria trabalhar  assim.  No  segundo  momento  o  contato  com  o

movimento  social  autônomo,  movimentos  de  outras  favelas  e  partes  da  cidade.

294 Como amigo no facebook.
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Começamos a construir juntos ao Fórum Popular de Apoio Mútuo, nesta segunda

fase,  com grupos  de  outras  favelas  e  fomos  conhecendo  o  trabalho  de  alguns

grupos. Mas a mais importante foi a terceira fase quando conhecemos o movimento

negro, conhecemos a campanha “Reaja ou Seja Morta, reaja ou seja morto” 295 que

surgiu na Bahia em 2005. A troca com as irmãs e os irmãos dessa campanha tem

sido muito importante para a gente. Já tivemos visita de militantes da Bahia aqui e

duas vezes já organizamos junto a Marcha Contra o Genocídio do Povo Negro. E

estamos na dinâmica desta luta abraçando a “Campanha pela Liberdade de Rafael

Braga”296 apoiando diretamente a família de Rafael, jovem negro preso e condenado

pela polícia racista desde as “Jornadas de Junho” em 2013 por porte de uma garrafa

de desinfectante e outra de água sanitária. 

Nessa terceira  fase e vendo o  nosso próprio  processo de construção do grupo,

vimos que uma questão tem muita importante para o grupo e que tinha necessidade

de ser aprofundada: a questão da identidade. Principalmente para rever a nossa

relação com a favela, entender quem somos em relação a ela, e o que é a favela

para a gente.

“Agora, eu fiquei pensando aqui assim, né, então a gente passou por um processo eu
e Léo, né, no início do Ocupa, que era essa identificação de favelado, se reconhecer
enquanto favelado, né.”

“É muito difícil construir, fazer trabalho de base, que pula etapas. Por exemplo a coisa
da identidade, assim, que a gente não está conseguindo pular (…) Por que a gente [no
Ocupa Alemão] está passando por processos que são processos de identidade, assim.
Por [alguns de nós]  talvez seja mais difícil  por  questões de fenótipo,  de questões
sociais, formas que dificultam a gente entender a nossa raça e tal. E se para a gente é
difícil, a gente entende que para uma criança é pior ainda (…)”

Começamos a discutir a favela enquanto espaço que é construído por pessoas de

maioria negra, como um espaço de resistência negra e indígena, mas onde tem

muito racismo também. O racismo como uma questão que é direcionado contra a

favela, mas que também está muito presente dentro dela. Temos integrantes que

não tinham essa dimensão do quanto que sofriam racismo,  por  que tem muitas

formas que são sutis, e como é tratado como normal esse racismo, também dentro

da favela. E como crianças sofrem racismo na escola, a gente sofre racismo no

trabalho, em todos os lugares. É por isso que temos aprofundado muito os estudos e

295 <http://reajanasruas.blogspot.com.br/>
296 <https://www.facebook.com/liberdaderafaelbragavieira>
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discussões  sobre  a  questão  de  identidade,  a  questão  da  resistência  negra  e

favelada, da negritude, e a da resistência indígena. Não é uma coisa que estamos

estudando no abstrato, tem a ver com a gente mesmo. Temos gente no nosso grupo

que  é  negra,  e  gente  de  pele  branca,  então  é  importante  entender  o  que  nós

vivenciamos em comum enquanto favelados, mas também o que vivenciamos de

forma diferente, o racismo que uns sofrem muito mais, outros menos e alguns pela

pele branca não sofrem. Mesmo que pele branca seja uma coisa, e “ser branco” é

outra.

“Eu só fui entender o que é ser, o que é uma pessoa branca, uma pessoa branca de
fato quando entrei na faculdade. Eu vi todos os estudantes de arte, todos brancos, e
eu branca da mesma cor que eles e eles me vendo diferente, assim, eles me vendo
que, tipo, eu falo diferente, me zoavam, fenótipo, falava do cabelo, [diziam que não
conduzia com a minha cor], falavam tipo coisas assim que, e aí é foda, né. Eu também
conheci os negros que entraram depois, entraram um ano depois, em artes. E eles
também não falaram que eram negros, falaram que eram pardos (…) Só tinha uma
que se reconhecia negra. E eu fui entender mesmo o que era ser branco quando entrei
na faculdade.”

O racismo ele está presente entre membro das mesma família. Muitas pessoas não

se reconhecem ou não reconhecem seus familiares como negros.

“Eu sofri preconceito dentro da minha própria família. [Eu dizia]: 'Você é casada com
uma pessoa negra.'
'Você não é negra, você é uma pessoa branca. Você não é negra nem aqui nem na
China, você é branca.'
'Olha o meu cabelo, ...toda família da minha mãe é negra...'
'Você é branca. Só nasceu com cabelo assim...'”

E  para  a  gente  reconhecer  a  nossa  identidade  enquanto  negros,  indígenas,

favelados  leva  a  uma  outra  visão  também  de  construir  e  pensar  resistência.

Precisamos estudar e conhecer melhor as trajetórias de luta que também formaram

a favela. Como os negros resistiram nos quilombos, como resistimos nas favelas

hoje? Estamos racializando os debates neste sentido e estamos vendo que tem

quem se incomode com isso, o que somente afirma a necessidade de firmar essa

discussão em meio aos movimentos. E na favela mesmo, construir um trabalho de

ações  comunitárias  em cima dessa  conexão  com a  resistência  faz  com que as

pessoas também se identifiquem.

“Quando as pessoas veem que a gente não tem ganho pessoal realmente com o que
a gente faz, com a nossa militância, que não é uma coisa para ter mérito e ter ganho
individual (…) mas sempre voltada para essa filosofia  de tá [pensando também o]
comunitário... [por que] uma pessoa que não se reconhece como indígena, negro, etc.,
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todas  essas  origens,  o  senso  comunitário  todos  tinham...  então  [é  importante]
reconhecer esse senso comunitário... [muita gente que começa militar] acaba tendo
essa visão do branco pobre, pega a luta de classe [como referência]... quando você
não é branco a coisa pode ser mais interessante, é meio que por esse caminho que a
gente está indo...”

Em geral, quando a gente olha para a situação de opressão, quando a gente vê

como é que o governo, o Estado, como eles agem e o clima geral no momento no

Rio,  toda  essa  pressão  em  cima  das  favelas  também  por  causa  da  Copa,  da

Olimpíada, a gente não acredita que as coisas vão mudar tão breve. A opressão está

firme, a supremacia branca se impõe com toda violência necessária para que não

haja mudança. Mas pelo ponto de vista da luta de resistência, a real é que sempre

foi assim, e sempre precisou de muita luta. As mudanças que a gente acredita não

vão ser fruto de um glorioso avanço de uma vanguarda, a transformação tem que vir

pelas pessoas mesmo. E por isso também entendemos que o trabalho em relação à

identidade  é  importante,  por  que  a  cultura  de  resistência,  ela  sempre  teve  uma

pegada  forte  comunitária  e  libertária,  então  o  negro  se  reconhecendo  negro,  o

indígena  se  recohecendo  indígena,  o  favelado  se  reconhecendo  favelado,  a

resistência vai crescer e se fortalecer. Nas atividades que realizamos nos baseamos

em quatro A's que consideramos fundamentais, nessa ordem: auto-conhecimento,

auto-defesa, auto-gestão para construir autonomia.

“Por mais que a gente não tenha resposta do que é, do que pode ser feito, a gente
sabe que existe um caminho, que algo pode ser feito através de um caminho, assim.
Eu acho que a gente tá pela menos tentando fazer por  um caminho que a gente
acredita, que é reforçar a identidade, que é se auto-reconhecer enquanto um povo,
que é se conhecer e saber as nossas possibilidades econômicas e culturais enquanto
um povo, enfim.”

Foto 7:
Atividade

com
crianças

no Alemão
Foto:

Ocupa
Alemão
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A chamada para a feira “Pretitude Econômica” divulgada via redes sociais: 

Com  o  objetivo  de  preservar  a  autonomia  política  e  fortalecer  a  economia  coletiva.
Construímos a proposta da Feira Pretitude Econômica, que será itinerante. Essa feira é uma
iniciativa de movimentos e coletivos de maioria negra, das áreas da saúde, da cultura, da
culinária, da educação, da psicologia , do áudio visual bem como familiares e vítimas do
Estado racista Brasileiro entre outros.
Temos  como  objetivo  difundir  a  cultura  de  resistência  africana  e  afro  brasileira,
impulsionando o consumos de acessórios, músicas, arte, livros entre outros bens materiais
e imateriais que o potencial da feira pode alcançar. Pretendemos ainda, arrecadar 20% do
lucro total de barracas da feira para um fundo de lutas e apoio as vítimas do Estado. 
Nossa  primeira  edição  será  Rua  Sebastião  de  Carvalho  -  Complexo  do  Alemão
Realização Estadual Fórum de Enfrentamento ao Genocídio. 
Apoio  Nacional:  Campanha  REAJA  OU  SERÁ  MORTA através  do  Fundo  HUHURU!!
Chegue mais, tenha PRETITUDE e fortaleça nossa ECONOMIA!!!!
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À esquerda (fig. 13):
Cartaz do festival Ocupa Rock que 
aconteceu no 01 de agosto no 
Complexo do Alemão. Divulgado 
via redes sociais.

Em cima (fig. 14):
Imagem usada para
divulgar a Feira “Pretitude 
Econômica”

À esquerda (fig. 15): 
Cartaz da Campanha 
Reaja que apoiou a 
realização da feira.



Figura 16: Chamada para uma oficina de grafite

Chamada para a atividade “Ocupa Vandal” nas redes sociais: 

“Noix  do  Ocupa  Alemão,  convocamos  os  manos  e  as  minas  acima  de  14  anos
moradores  do  CPX  e  das redondezas  para  o  Ocupa  Vandal:  meu  traço,  minha
resistência. Serão 3 dias de oficina (06, 07 e 08 de novembro) e as inscrições são por
inbox AQUI NA PÁGINA. Vamos chegar junto, galera. Noix!”
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4.2.6 “ROÇA! ECONOMIAS COLETIVAS E ESPAÇO COMUNITÁRIO”

A nossa atividade econômica é  o  trabalho coletivo de distribuição e  produção [de
produtos artesanais e agroecológicos]. Nosso objetivo principal porém, além disso, é
poder estar ativamente envolvido na favela onde moramos e atuamos. O Timbau é
uma favela da Maré, que no total conta com mais de 130.000 habitantes.  Muitas são
as formas, neste território, de se lutar, ajudar-se e colaborar para agir diante de muita
repressão, discriminação e violência, diretamente ou indiretamente vinculada á ação
de agentes do estado. Dentro disto, entendemos que um espaço comunitário tem sua
importância no dia a dia, com atividades regulares, como o nosso cineminha para as
crianças que moram ao nosso redor, o sarau cultural mas também como espaço de
articulação política não-partidária, de resistência de moradores e apoiadores de suas
causas297.

Figura  17:  Charge  utilizada  pelo  nosso  coletivo  para  simbolizar  a  nossa
perspectiva de coletivismo298

Como o nosso grupo surgiu

Foi um dia de sol num domingo na Zona Norte do Rio de Janeiro quando fizemos

uma visita à Quinta da Boa Vista par deitar na grama e conversar sobre ideias e

planos.  Éramos  quatro  pessoas  naquele  momento  e  as  nossas  trajetórias  de

participação em movimentos sociais de base nos levou a ter  algumas ideias em

comum de querer construir um espaço de resistência, um trabalho de base de médio

a longo prazo, no qual uma atividade econômica baseada em relações horizontais

pudesse fortalecer, se não sustentar, uma atuação comunitária em uma das favelas

da Maré. Estávamos ativos naquele momento e trazíamos experiências de grupos

de teatro, de jornais comunitários, de atuação em espaços coletivos e outros grupos

que se propunham a trabalhar coletivamente e/ou em autogestão. Nos conhecíamos

297 Texto “Quem somos” no Blog do coletivo Roça! <http://roca-rio.com/roca/about/>
298 <http://www.malfalda.net>
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também da atuação em conjunto no Bloco de Samba “Se Benze Que Dá”, que por

sua vez nasceu de uma rede pessoas que em sua maioria conheceu-se através da

atuação no Curso de Pré-Vestibular  Comunitário  do Centro  de Estudos e Ações

Solidárias da Maré (CEASM) e já tinha atuado junto em articulações como: Rede

Maré Jovem, CineMaré,  Comitê  de Apoio ao Marcelo  Freixo (PSOL),  e  diversas

campanhas  e  mobilizações  de  resistência  favelada.  De  uma forma ou  outra,  as

experiências, os trajetos de cada um/a (éramos um grupo de três mulheres e um

homem),  imprimiram-se  no  conjunto  de  ideias  e  sonhos  expressos  nessa  nova

construção, tanto enquanto inspiração num sentido positivo como enquanto noção

do  que  queríamos  fazer  diferente,  destacando-se  nisso  uma  concepção  de

autonomia e resistência que não permitisse dar uma estrutura ao nosso processo

que levasse a dependências estruturais permanentes, como é o caso de instituições

comunitárias que se organizam enquanto ONG.

“Como construir esse espaço a partir da soma que você já tem dos trabalhos que cada
um já faz individualmente?”299

Além da afinidade política, foram também as relações de amizade que levaram a um

grau  de  confiança  que  nos  fez  encarar  juntos  essa  empreitada.  Partimos  da

admiração  pela  auto-organização  e  pela  luta  cotidiana  das  moradoras  e  dos

moradores das favelas do Rio de Janeiro. Simplesmente queríamos construir mais

uma ferramenta e estar juntos, ser fortalecidos por e fortalecer a favela.

“Nosso foco é o Timbau. Os quatro que fundaram o grupo moram no Timbau.”

Como estávamos todos os quatro morando, naquele momento, na favela do Timbau,

onde moramos até hoje, não ficou muita dúvida que seria nessa favela que a gente

iria atuar. Não tínhamos nenhum recurso significativo para, por exemplo, alugar um

espaço, mas estávamos com certeza de que não queríamos ser mais um “projeto”

correndo  atrás  de  financiamento.  Decidimos  então  atuar  economicamente  para

poder  fazer  o dinheiro  necessário  que depois  pudesse ajudar  a conquistar  esse

espaço.  Desde  o  início  pensávamos  em  um  espaço  de  multiúso,  tanto  para

encontros  e  atividades,  para  sessões  de  cinema  quanto  para  uma  atividade

econômica que pudesse dar conta dos objetivos principais que cada um/a naquele

momento  queria  realizar  através  desse  coletivo  em  construção:  trabalhar  com

299 As citações neste texto são da oficina de autorreflexão do grupo realizada em dois momentos
entre novembro de 2014 e maio de 2015. 

367



crianças e adultos da vizinhança,  desenvolver  um trabalho de mídia  comunitária

autônoma,  comercializar  produtos agroecológicos  e trabalhar  em autogestão,  ou,

pura- e simplesmente como diz, rindo, uma integrante do nosso grupo: 

"Eu queria ter um bar!” 
Risadas.
“Não. Queria ter um bar mais legal, assim...."

Naquele dia, na Quinta da Boa Vista, discutimos a possibilidade de iniciar o trabalho

com um destes  horizontes  de atuação,  focando na comercialização de produtos

agroecológicos, tendo em vista que a construção de uma rede de consumidores,

conectados pelo  nosso trabalho,  pelo interesse real  e  material  em produtos que

revendêssemos e/ou produzíssemos, poderia levar ao mesmo tempo à construção

de uma rede de comunicação entre uma diversidade de pessoas, que teria seu uso

para além da dimensão econômica do trabalho. Falamos da experiência de coletivos

autogestionados  que  trabalham  com  produtos  adquiridos  de  cooperativas  de

movimentos sociais e com isso tanto fortalecem estes movimentos, como criam sua

própria forma de trabalho em autogestão, para além disso, trabalhar politicamente

conectando a realidade de luta dos produtores do campo com consumidores nos

mais diversos lugares. Isso levou à proposta de fazer esse trabalho com produtos de

pequenos agricultores na região metropolitana do Rio de Janeiro, produtos de difícil

acesso, agroecológicos, fora dos padrões da produção com agrotóxicos e em massa

da agroindústria.

Como havia, uma vez por semana, uma feira de produtos orgânicos/agroecológicos

na  Cidade  Universitária  que  fica  do  lado  da  Maré  nos  articulamos  com  os

vendedores/produtores  daquela  feira  e  pegamos  um  número  inicial  de  produtos

como geleias, chás, e farinhas para revenda na Maré. Ao mesmo tempo existia, na

época, e ate sua falência em 2013, uma empresa revendedora de produtos naturais

como  granola,  aveia,  farinha  de  linhaça,  etc.,  localizada  bem  perto  de  onde

moramos,  onde  completávamos  essa  lista  inicial  de  produtos  naturais  para

iniciarmos a nossa atividade. Como não tínhamos nenhuma espaço fixo e menos

ainda  recursos  para  pagar  um  possível  aluguel,  optamos  pela  entrega  destes

produtos até as portas dos clientes, organizando rodadas de pedidos uma ou duas 
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vezes ao mês. Essa prática foi  inspirada no trabalho do Almacén Andante300,  um

grupo  de  economias  coletivas  em  Mendonça  que  comercializa,  com  bastante

sucesso, sobretudo através de entregas, e desde o final de 2008 produtos, de uma

diversidade de cooperativas de movimentos sociais do campo na Argentina. Depois

de uma série de encontros que se seguiram ao nosso “dia de Quinta no domingo”,

começamos com muito boa vontade, pouquíssima experiência e uma boa porção de

ingenuidade o trabalho do nosso coletivo, que batizamos de Roça! 301, simbolizando a

conexão entre periferias no campo (os espaços não agro-industrializados) e a cidade

(os  espaços  populares,  não  completamente  tomadas  pelas  lógicas  mercantis  e

capitalistas dominantes) cuja construção iria inspirar o nosso trabalho.

“A partir disso, a gente tentou somar o que daria para fazer.”

Tocamos as coisas então no pequeno e no concreto. Os conceitos fundamentais

desde o início foram a busca de uma relação horizontal  entre os integrantes do

coletivo,  a  autogestão  e  auto-organização,  tanto  econômica  como  política,

entendendo que uma é diretamente vinculada à outra. Mas isso na prática não é

nada fácil...

“Como se desenvolveu? Na porrada 'me'mo'...”

Fizemos alguns avanços, divulgamos o trabalho entre amigos e conhecidos, e com

as primeiras entregas em 2009 conseguimos pagar minimamente o nosso trabalho e

adquirir uma bicicleta de carga. Foram muito os desafios e infelizmente uma das

fundadoras da Roça! precisou se afastar, depois de pouco tempo, em função de

muitas outras demandas de estudo e trabalho de base, mas sem deixar de manter

contato e  parceria  com a Roça!.  Ainda pelo  final  do primeiro  ano de existência,

tomamos um primeiro passo para conquistar um espaço na favela. Montamos uma

barraca com os nossos produtos na Feira Livre do Timbau, que acontece toda terça-

feira numa das ruas principais que sobem o morro. Entre os produtos orgânicos e de

pequenos produtores, vendíamos também plantas ornamentais de duas produtoras

300 <http://elalmacenandante.blogspot.com.br/  Acessado  em 11/08/2015>  Um texto  em espanhol
sobre o trabalho do coletivo Almacen Andante encontra se em <http://orangotango.info/wpcontent/
uploads/ almacen-andante.pdf Acesso em 11/08/2015>
301  O nome que ganhou da proposta “revolta no prato” foi na verdade o nome “caminhos da roça”,
mas descobrimos que já tinha uma loja online com esse nome em São Paulo e como íamos ter um
site também, tivemos que modificar a proposta vencedora.
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autônomas do município  de Magé.  Foi  a  partir  desta inserção direta na atuação

econômica que tivemos contatos com a realidade do trabalho de comercialização.

Foi neste mesmo período que passamos um momento muito tenso, quando, em uma

das muitas violentas “operações” da Polícia Militar, um caveirão veio descendo rumo

à feira, cujas barracas montadas tomavam, e ainda tomam, a Rua Nova Jerusalém.

O caveirão descendo parou por um momento para logo em seguida,  ao mesmo

tempo que os policiais militares abriam fogo, passar por cima das barracas. Fugimos

todos, feirantes e clientes da feira, para dentro de becos e casas para salvar nossas

vidas em detrimento de nossas mercadorias, que estavam sendo destruídas pelas

rodas do caveirão. Como dizem: “Pacificador...o caveirão passa e fica a dor.”

Uma vez tendo deixada a última barraca no chão,  alguns policiais  que estavam

descendo a pé,  usando o caveirão como escudo, ainda atiraram para dentro do

supermercado  da  favela  e  foi  um  milagre  que  naquele  dia  ninguém  no

supermercado, nem dos feirantes e moradores na rua, ficaram feridos ou mortos.

Um milagre por que foi um daqueles momentos em que se vê e se sente que “essa

polícia está aqui para matar.” Dores ficam. Experiências como essas sedimentam-se

na memória e dão material para um ou outro pesadelo que nos acorda nas noites de

sono  difícil.  A  relação  direta  neste  momento,  enquanto  grupo  que  estava  ali

comercializando, fez com que participássemos de uma mobilização junto aos outros

feirantes,  que nos levou à  entrega de fotos  e  de uma denúncia  assinada pelos

feirantes  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  ALERJ.  Não  sabemos,  mas  não

acreditamos que houve alguma punição para um dos policiais envolvidos. 

Um grupo de moradores visitou o comandante do batalhão da região. Primeiro, os

dois PMs que receberam o grupo tentaram intimidar os feirantes, apontando que

entre os produtos quebrados e espalhados no chão pela passagem do caveirão

teriam DVDs pirata e que isso era proibido. Como se isso justificasse a ação violenta

pelo  lado  da  PM...  Porém,  mais  grave  foi  o  fato  da  intimidação  do  próprio

comandante:  “Estamos aqui  para  conversar  e  resolver  o  problema aqui  entre  a

gente. Caso vocês pretendam levar a informação para fora, chamar a mídia, a nossa

conversa acaba aqui.” O comandante ainda deixou bem claro que considerava que a

Maré era a área onde quem mandava era ele, então para resolver qualquer coisa

era ou com ele ou com ninguém... Não precisamos frisar que o encontro não teve
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nenhum resultado positivo. Comprar bananas na feira continua sendo, em certos

momentos, um ofício perigoso nas favelas do Rio de Janeiro.

Pouco depois naquela mesma rua da feira, vagou uma pequena lojinha de esquina,

e depois da primeira de entregas e da segunda fase com a venda na feira, entramos

na terceira fase com o aluguel de uma pequena loja, na mesma da rua da feira.

Iniciamos  nesse  terceira  fase,  em  meados  de  2011,  os  primeiros  trabalhos

comunitários  como  cineminha  com  a  criançada  da  rua,  cinema  com  debate  e

festinhas, além de ter horários fixos de venda na loja. Aos poucos fizemos amizade

com os vizinhos e juntos tiramos um carro velho do lado da loja para acabar com um

mini-lixão e transformando-o em uma mini-horta com, plantas em baldes e caixas de

feira. 

"É, tem uma sequência que é feira e barracas itinerantes, e entregas. Isso marca a
primeira e segunda fase. A terceira fase: aluguel da loja no Timbau. Com isso uma
inserção  naquela  rua,  conhecendo  os  vizinhos,  aonde,  em  vários  processos  ali,
realmente nos inseri[mos] no território, vamos tirar o carro velho ali, vamos limpar o
lixo.  Plantamos  umas  plantas  ali,  junto  aos  vizinhos.  Ah,  vamos  fazer  um grafite,
vamos  fazer  isso,  vamos  fazer  aquilo.  A gente  fez  festa  Junina  com a  criançada
daquela rua, que até hoje conhecem a gente. E tudo mais."

Nesta  fase,  a  pressão econômica  deu  um salto  com um aluguel  mensal  de  R$

280,00 o que significava, com as margens de preço que trabalhávamos, mais de R$

1.000,00 em venda mensal de produtos, o que para o nosso pequeno coletivo é

muita  coisa.  Estávamos  longe  de  saber  como  administrar  a  nossa  atividade

econômica. Sentimos a contradição de querer possibilitar o acesso a produtos de

qualidade ao mesmo tempo que os preços tivessem que pagar o caminho do campo

até a favela e, de forma justa, o trabalho do produtor e vendedor. E sentimos que a

nossa proposta não dialogou da forma que esperávamos com a rede de amigos e

colegas dos grupos e movimentos das quais fazíamos parte. Tudo bem que éramos

amadores, nem sempre conseguíamos entregar os produtos e no prazo prometidos,

mesmo assim ficamos surpresos com a pouca participação de muitas das pessoas

próximas: 

“Eu fiquei muito triste, sabia. Deu vontade de escrever um e-mail e falar: gente, olha
só, tu não come não, cara?”

“Aí você vê a diferença do trabalho de base no silêncio e o evento no final de semana,
que todo mundo aparece. Então, a gente entendeu várias dinâmicas nesse sentido, ...”

Ao mesmo tempo, ficamos contentes que essa lacuna foi cada vez mais preenchida
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por  outros  moradores  que  ainda  não conhecíamos e  que começaram criar  uma

relação com a lojinha pelo interesse nos produtos, pelo interesse numa conversa

sobre o andar das coisas na favela ou simplesmente por que nos compartilhávamos

ali o mesmo trecho de rua ou calçada. Desde o início, todas as relações que criamos

em base das necessidades econômicas, como o aluguel da loja, ou a compra de

produtos, vinha em maior ou menor grau levando a amizades com as pessoas. Tanto

os  laços  comunitários  quanto  laços  baseados  em  ideais  em  comum  (como  a

agroecologia) dão base para algo que vai para além da mera relação econômica.

Em muitos casos, uma viagem para pegar produtos ou um papo na loja, se fosse

pelo pleno cálculo dos números, não nos daria “renda nenhuma”. Mas valia duas

vezes a pena pela troca, pela amizade e pela construção desta rede que tem como

seu fio condutor uma relação e uma proposta para além de economias coletivas. Em

geral, a proposta de conectar diretamente quem produz e quem consome é uma

tentativa de romper com o anonimato que a lógica do supermercado coloca, aonde

nada se sabe sobre a origem e a forma que um produto foi  produzido além do

mundo “cor-de-rosa” que está no rótulo. 

“Por que não colocam alguém na loja para vender para vocês?”

Isso foi uma questão que não poucos amigos, vizinhos e clientes da loja faziam e

ficou evidente que, até no pequeno, prevalece a lógica de que montar um negócio

implica  em  um  ser  o  dono  e  o  outro  seu  empregado.  Se  por  um  lado  muitos

empreendimentos familiares fogem dessa lógica, muita vezes levando a relações

complexas que não se expressam meramente em relações de horas pagas pelo

trabalho realizado, a proposta de trabalhar em autogestão e coletivamente significa

que o limite da realização de nossas ideias são as nossas próprias pernas. Para os

empreendimentos comuns desenvolve-se uma ideia  e um plano de negócios.  E,

depois de um investimento inicial, empregam-se, logo ou depois de algum tempo, os

primeiros funcionários iniciando a  relação de geração de lucro numa relação de

exploração patrão-emgregado. 

No coletivo a hora de trabalho que tempos disponível é o tempo que os próprios

integrantes  do  coletivo  conseguem  dispor.  Não  empregamos  para  multiplicar  as

nossas  pernas  explorando,  aumentar  a  capacidade  de  trabalho  empregando.
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Portanto,  a  lógica  de crescer  se  dá de outra forma,  as  coisas,  para se ampliar,

precisam de tempo e de paciência. Observando a loja vizinha da nossa, em que

trabalhava uma moça no balcão de vendas seis  dias por  semanas para ganhar

menos de meio salário mínimo, ficou óbvio que nossa proposta não poderia ser, em

momento  nenhum,  a  de  seguir  esta  lógica  empregatícia  para  poder  abrir  a  loja

durante mais tempo. O que nos restou era somente utilizar parte pequena do tempo

de cada um/a, continuando a depender de outras fontes de renda, mas com uma

concepção de que estávamos investindo o nosso tempo em vez de dinheiro em uma

estrutura coletiva que a longo prazo nos pudesse fazer conquistar um espaço fixo e

uma humilde fonte de renda (se não integral, parcial). 

As três primeiras fases passaram-se em menos de dois anos. Com a compra de um

pequeno espaço no final de 2012 entramos na quarta fase. A inserção comunitária

que já era realidade abriu o caminho, pois, foi um amigo e vizinho, que sabia do

nosso trabalho, que nos avisou que havia um espaço à venda, com um preço bem

baixo.

“Qual é o nome do cara, que consertava TV. (…) Que falava “Gringo!” todo dia que
passava nele?”
“'My friend!' isso.”
“Mmh.”
(…) 
“Não lembro agora, enfim” 
[O nome dele é Maninho].
“Então, (…) o cara consertou televisão, montou a loja dele aqui em frente, agora foi
pra Saquarema (…). E ele falou: “Porra, tão procurando espaço? Por que a gente
ficava sempre atento pelo menos, né. Aí, ele mostrou aquele lugarzinho ali, falou, oh,
isso aqui tá à venda. Bem barato e bah, tá tudo caído.  Era um barraco caído, os
meninos do tráfico estavam usando para dormir ali. Aí ele ajudou a fazer esse contato
com o cara [cunhado do dono que estava vendendo o espaço].”

Já estávamos, à época, contando com um apoio solidário do grupo Desierto Florido

de Tübingen, Alemanha, que apoia, em pequena escala, trabalhos comunitários de

alguns grupos com os quais existem relação direta e que atuam na América Latina

(como também o Almacen Andante e outro grupo no Chile). Esse apoio consistia no

compromisso  deste  grupo  em  ajudar  a  pagar  o  nosso  aluguel  por  um  tempo

determinado até que conseguíssemos nos estruturar melhor. 

Quando  surgiu  a  oportunidade  de  comprar  a  lojinha,  não  hesitamos muito,

negociamos com o dono, consultamos a associação de moradores que nos apoiou
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em adquirir o espaço, e juntamos dinheiro dos nossos próprios bolsos para pagar o

espaço.  Os  apoios  mensais  do  grupo  Desierto  Florido,  nos  meses  seguintes

ajudariam para devolver  o  dinheiro  tirado dos nossos próprios bolsos e tornar  o

espaço um espaço de posse e uso coletivo, e disponível a moradores que dele se

propõem a fazer uso. Nesse contexto, ao mesmo tempo que ganhávamos muito

pouco,  fizemos  diversos  investimentos  para  os  quais  aplicamos  a  lógica

cooperativista  da  cota-parte.  O  dinheiro  das  nossas  contas  pessoais  que  foram

investidos no coletivo constam como cota-parte que deve ser devolvida para quem

sair do coletivo.

Ao avaliar esses cinco anos, desde que formamos o grupo, vemos que em muitos

momentos tivemos dificuldade de manter um foco diante de muitas possibilidades e

necessidades que o trabalho traz:

“A gente também se enfiou em tudo. A gente tanto trabalhava no urbano como no
rural, né. Então, assim, uma coisa assim, ir no encontro sobre pequenos produtores,
só por que a gente vendia os produtos deles, é como se a gente tivesse que também
se engajar, enfim a gente também foi muito, como posso dizer, ingênuo, ou, muito
sonhador, em achar que tudo que a gente tinha de proposta podia pegar, mas nem
tudo funcionava para a gente.”

Foto 8: Inauguração da “Loja da Roça!” em dezembro 2012. Foto: Roça!

Não só por que ideias nunca faltam, mas também o fato de estarmos entre o rural e

urbano popular trouxe muitos desafios:
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“É, a gente poderia dizer que a gente foi ousado ou também abusado, né, por que na
verdade a gente pega uma realidade de luta na favela do Timbau, ou seja quer fazer
um trabalho de resistência urbana, e ao mesmo tempo articular o rural com o urbano,
sendo que todos os espaços que a gente tentou articular são precários, se você vai no
campo, …, tem um milhão de coisas para organizar, e aí tinha que sempre conseguir
também fazer essa dosagem.”

Nisso, o que é muitas vezes difícil de administrar também é saber dosar a relação

entre o trabalho de militância e o trabalho de economias coletivas.  Mas quando

acertamos na dosagem atividade comunitária ou cultural no espaço também pode se

complementar com a atividade econômica coletiva.

Mesmo que não tenhamos gerado a renda desejada na maioria dos meses, estamos

“investindo” não somente dinheiro em forma de cota partes, como tempo e energia

em uma  estrutura  coletiva  da  qual  podemos  usufruir  futuramente  junto  a  novos

possíveis integrantes do grupo. Em termos de apoio somente aceitamos aqueles

direcionados  para  financiar  infraestrutura  ou  ferramentas  de  trabalho  do  grupo.

Nenhum centavo que venha de fora deve pagar o trabalho de alguém do coletivo, já

que projetos que dependem de financiamento de projeto vinham mostrando que com

o fim do financiamento leva ao fim da atividade financiada. O principal problema

nisso é que quanto menos dinheiro o trabalho nos dá, menos tempo podemos gastar

para  realizá-lo,  e  com  isso  quanto  menos  trabalho  podemos  realizar,  menor  a

chance  de  aumentar  a  renda  gerada.  Resta  trabalhar  o  possível,  recebendo  o

possível e nunca deixar de perder do foco dos objetivos principais de médio e longo

prazo, nunca deixar de realizar as atividades comunitárias que não visam gerar uma

renda monetária e que muito mais dão um retorno imaterial que alimenta nossos

desejos enquanto sujeitos que resistem e nos fazem querer continuar apesar de

todos os pesares. Mas também não cometer o erro, na última instância, sempre

cortar  no  pagamento  do  trabalho  realizado.  Em  geral  podemos  dizer  que  só  o

acesso  aos  produtos  que  revendemos  e  produzimos  tem  benefícios  para  nós

mesmos, e como cooperados recebemos 20% de desconto em cima dos preços de

venda, temos uma forma de compensação em fase de pouca entrada de dinheiro. 

Até agora, devido a realidade em que todos nos dependemos de outras fontes de

renda e com isso ninguém teria tempo integral  para trabalhar na Roça!, o nosso

modelo é lutar por uma renda complementar fruto de um trabalho em autogestão.
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Acreditamos que a possibilidade de ter uma renda complementar nos torna menos

vulneráveis  e  dependentes  de  outros  empregos.  Mesmo assim,  a  nível  material

continuamos entre o concreto e o simbólico. Se tivéssemos montado uma empresa

comum, com certeza já estaríamos gerando uma renda maior, ou, caso contrário, já

teríamos falido. 

Junto a outros grupos da Rede Economias Coletivas nos articulamos ao redor da

bandeira  do  trabalho  autogerido.  Temos,  juntos,  críticas  à  chamada  “Economia

Solidária”  e  mais  ainda  ao  “Empreendedorismo  Criativo”  nas  favelas,  pois

entendemos que estes não contribuem com a emancipação das classes populares e

sim com o avanço da mercantilização e das lógicas do capital. 

Entendemos  formas  coletivas  de  fazer  e  pensar  economia  em  todas  as  esferas
(produtiva,  distribuitiva,  consumidora,  investiva)  enquanto  uma  ferramenta  de  uma
transformação social mais profunda. Ela é um meio (não um fim por si só), através do
qual movimentos sociais no campo e na cidade podem organizar e fortalecer suas
lutas.  Ainda  que  nem toda  nossa  agenda  foque  nas  questões  econômicas,  estas
devem estar  relacionadas às  demais questões sociais  e culturais  que dão base a
nossa luta popular. Entendemos a coletivização das nossas atividades econômicas
como contraponto à lógica individualizadora do capitalismo. Não podemos esquecer
que apesar de organizados coletivamente os limites do que podemos alcançar são os
limites  do  próprio  sistema  e  mercado  capitalista.  Sem  romper  com  o  próprio
capitalismo não haverá uma vida e Economia verdadeiramente coletivizadas, portanto
iniciativas de coletivização nunca podem estar isolados e/ou depender da boa vontade
de governos ou ONGs e precisam sempre estar embutidos em contextos mais amplos
de luta e organização popular.302

Esperamos que alternativas solidárias de geração de renda possam tornar-se uma

pequena contribuição para diminuir as formas de exploração entre os moradores de

favela.  A dinâmica comum que tomou conta das favelas ao nosso redor  é a de

"investe quem pode", como por exemplo os donos de lojas que compram casas para

reformar e alugar. O nível de alugueis e preços de imóveis subiu significativamente

com a eterna “promessa” de instalar uma UPP na Maré. Mesmo que isso talvez

nunca se realize, já se ganharam muitos reais em cima da dinâmica de aumentos

dos valores imobiliários na região.  Vai  ser  interessante  ver  como esse processo

continua, já que, em geral, há sinais de desaceleração ou até queda dos preços de

imóveis  de  alugueis  e  venda.  De  toda  forma,  existe  hoje  talvez  de  forma  mais

acentuada do que em períodos anteriores, uma diferenciação forte em quem tem e

302 Retirado da revista  elaborada a partir  do primeiro  encontro “Economias Coletivas”  em 2013:
<http://economiascoletivas.noblogs.org/files/2014/02/revista_completa_sequencia_normal_leitura_na_
tela.pdf Acesso em 11/08/2015> Vide ANEXO 11.
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quem não tem entre moradores de favela, os mais vulneráveis dos moradores sendo

os  que  dependem da  moradia  por  aluguel.  A nível  do  grupo,  pelo  menos  esse

problema não existe, desde que conseguimos adquirir o espaço de posse coletiva.

O que nos surpreende é quantas pessoas de tantos lugares diferentes já chegaram

a visitar  a lojinha,  e a possibilidade de receber  essas pessoas tem fortalecido o

nosso trabalho. Ao mesmo tempo tem a necessidade de equilibrar a relação “fora-

dentro”, já que uma vez que um espaço conecta-se cada vez mais com dinâmicas

fora do nosso território ele corre o risco de se descolar da dinâmica local. Assim

entendemos que cada atividade específica chama um público específico e também a

forma de divulgação está relacionada a essa questão. Para ter uma atividade com

as crianças das ruas vizinhas, é só divulgar de boca em boca e passar pelas ruas

para avisar. Para fazer uma sarau frequentado por uma rede de pessoas de outras

partes da cidade, o facebook, o nosso blog e as redes nas quais estamos articulados

são os meios de divulgação. Em geral, entendemos que:

“...um espaço como a Loja da Roça! somente é possível de existir devido a inúmeras
formas de apoio, colaboração e ajuda que recebemos de vizinhos, amigos de perto e
de longe e  grupos e  movimentos  que lutam por  suas devidas causas e  em seus
lugares e por isso, e a partir disso, tecem juntos uma rede solidária de resistência que
parte de favelas e espaços populares.303“

Nesse sentido, o nosso objetivo é de fortalecer, no pequeno e dentro do possível, na

favela aonde atuamos e ao mesmo tempo ser  fortalecidos por ela,  e que nessa

relação possamos avançar no fortalecimento da resistência popular urbana. Uma

vez por mês, realizamos um Sarau Cultural junto a um grupo de colaboradores do

espaço comunitário. É um dia de muita cultura na rua; informação, troca e debate;

diversão e arte.

Com um espaço  fixo,  o  desafio  é  mantê-lo  aberto,  para  sempre  poder  receber

pessoas e dinâmicas novas e também não restringir o nosso trabalho a ele. A lojinha

é um ponto de partida, a partir do qual participamos de atividades em outras partes

da Maré e da cidade. Frisamos sempre que o nosso trabalho de base é um trabalho

em uma das  favelas  da  Maré,  o  Timbau,  já  que  discordamos  das  práticas  de

organizações e instituições situados em ou uma ou outra favela da Maré, mas que

propagam uma imagem de si para fora da favela (e para dentro também) de que

303 Do texto “Quem somos?”
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Figura 18: Cartaz do “Sarau Cultural” na “Loja da Roça!” de outubro 2015 
Arte: Naldinho Lourenço

estariam  representando  a Maré  como  um  todo.

Como  nas  favelas  hoje,  não  encontramos

mecanismos  democráticos  de  articulação  coletiva,

por isso, expressamos claramente a nossa oposição

quando  alguém  cria  essa  falsa  ideia  de

representação.  O  que  podemos  fazer  para  nos

articular é nos juntar enquanto grupos de moradores

e a partir dai tentar construir, organizar, denunciar,

etc. 

          Foto 9: Microfone aberto
          no sarau cultural na Roça!
          Foto: Rogério Brunelli

Tivemos diversas pessoas que ficaram durante um

tempo  trabalhando  junto,  reformando  a  lojinha,  fazendo  junto  atividades

comunitárias,  produzindo junto.  Nos espaços onde estamos articulados,  o Fórum

Popular de Apoio Mútuo, a Rede Economias Coletivas e recentemente a Articulação

de  Grupos  Autônomos,   aprendemos muito  com as  experiências  e  práticas  dos

outros grupos. A partir do primeiro encontro “Economias Coletivas” em novembro de
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2013 nasceu uma ideia que deu um novo rumo ao nosso coletivo. Inspirados ao

conhecer a cervejaria artesanal, nasceu a ideia de produzir cerveja coletivamente a

nível dos grupos do Fórum Popular de Apoio Mútuo, nas bases onde já atuamos ou

também criando novas bases. Como já tínhamos um espaço coletivo funcionando,

abraçamos essa ideia e conseguimos, em um ano e meio, montar uma estrutura e

adquirir  o  conhecimento  para  produzir  cerveja  caseira  que  oferecemos  nas

atividades  culturais  das  quais  participamos  ou  que  organizamos.  O  interessante

nisso é que, a cada passo que damos e aprendemos, mais podemos compartilhar

esses saberes, já que trabalhamos com portas abertas para a rua e os moradores.

Quem mais se interessar, pode chegar junto para aprender. Toda vez que alguém

nos visita, a conversa vai para além da bebida que produzimos.

Em geral, a partir das nossas experiências, visamos a construção de uma rede de

economias coletivas a partir de grupos que todos produzem, vendem e revendem.

Somente a revenda em escala pequena gera pouca renda a não ser que façamos os

produtos  mais  caros  do  que  o  justo  pelo  ponto  de  vista  dos  consumidores.

Produzindo e vendendo, ficamos com a margem de renda do trabalho realizado e do

trabalho de venda. E os caminhos que fazemos nunca faremos de mãos vazias,

sempre levando e trazendo algo, muitas vezes aproveitando dos espaços políticos

de articulação para trocar e vender produtos. Além da cerveja, atualmente fazemos

comida caseira também, mas já reproduzimos DVDs de documentários e estamos

pensando em produzir sabão, algo que um coletivo do MCP na Chico Mendes já faz

com sucesso, a base de óleo de cozinha usado. Isso é uma coisa que funciona bem

também, muitas pessoas entregam óleo usado na nossa lojinha e trocamos este

óleo por produtos de limpeza e sabão em barra com esse coletivo de mulheres. A

2ª Feira Economias Coletivas em agosto de 2015 contou com mais de meia dúzia de

grupos desta rede oferecendo produtos de limpeza, livros, roupa usada, comida e

pouco a pouco estamos avançando na construção de nossa rede.

O quanto estamos imersos em uma história de lutas e resistências aqui na favela do

Timbau foi reafirmado quando pesquisamos um possível nome para a nossa cerveja

caseira. Como aqui no morro tem uma praça, uma rua, uma travessa e até uma

igreja, todos com o nome “Caetés” e nossa loja fica na “Rua Caetés” pesquisamos a

origem  do  nome  e  fomos  surpresos  ao  descobrir  que  “Caeté”  é  uma  palavra
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indígena que significa  “mata intocada”  ao  mesmo tempo que corresponde a um

grupo indígena de língua tupí que habitava o litoral na região Nordeste do Brasil.

Os índios  desta  tribo,  que praticavam o canibalismo ritual,  consumiram o primeiro
bispo  do  Brasil,  Dom Pero  Fernandes  Sardinha,  cujo  navio  em que regressava  a
Portugal naufragou nas costas da foz do Rio Coruripe, junto a outros cem náufragos.
Em  1562,  depois  de  serem  acusados  de  devorar  o  bispo,  foram  considerados
"inimigos da civilização" e alvos de implacável perseguição pelo governador português
Mem de Sá, que os escravizou a todos304.

Vivendo e atuando em um território popular não acreditamos que a transformação

social será fruto da atuação de um pequeno grupo iluminado de pessoas e sim da

atuação  e  organização  coletiva  das  classes  populares.  A esperança  é  que  as

pequenas  resistências  ganhem  cada  vez  mais  força.  Que  vive  a  resistência

indígena, negra e popular, que nas cidades a resistência nas favelas ganhe força e

que o povo avance em suas lutas.

Em relação ao nosso trabalho em pequena escala, entendemos que ele é particular,

como são os trabalhos de outros  grupos que atuam em favelas.  As favelas são

diversas,  cada  contexto  local  é  um  contexto  diferente  e  assim  cada  grupo

desenvolverá seu próprio trabalho. A lógica de ampliar os nossos trabalhos, nesse

sentido, não pode ser pensado numa forma de crescimento linear e sim numa lógica

de multiplicação e difusão do que é diverso. Tal como nos inspiramos nos trabalhos

de grupos parceiros, esperamos que haja cada vez mais grupos que também se

inspirem e construam seus trabalhos e espaços de resistência. 

304 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Caet%C3%A9s_%28tribo%29>
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4.3 PRÁTICAS ESPACIAIS E(M) TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA

E a práxis  dos movimentos contemporâneos vem mostrando o quanto a mudança
social concreta tem que ser uma mudança sócio-espacial, começando pelo trabalho de
mobilização e organização em escala (micro)local (SOUZA 2012c, p. 81).

As  experiências  autorrefletidas  no  capítulo  “Favelas  em  luta”  expressam  a

diversidade  que  se  encontra  entre  movimentos  sociais  de  base  que  atuam  em

favelas e participam de articulações nos e a partir dos territórios onde atuam, onde

cada base territorial representa um nó, ou núcleo de resistência, em uma rede de

articulação, colaboração e apoio mútuo intra e  inter-favela/grupos.

A atuação dos grupos, em termos temáticos, difere consideravelmente. Um grupo

coloca maior peso na dimensão cultural, outro na dimensão econômica, e em sua

maioria articulando atividades e temas, que, ao somar-se umas as outras enfrentam

a  dominação  em  sua  multidimensionalidade  econômico-político-sócio-cultural(-

espacial/-temporal).  Também  nas  articulações  tais  como  a  Rede  Economias

Coletivas, Fórum Popular de Apoio Mútuo (FPAM) e Grupo de Trabalho Negras e

Negros (SINDSCOPE) ou a Articulação de Grupos Autônomos (AGA) expressa-se a

diversidade dos trabalhos. O ponto de partida do trabalho é a atuação contínua e

cotidiana em grupos cujo núcleo mais atuante e articulado conta com um número

razoavelmente pequeno de pessoas:

“Eu acho que os grupos em favela sempre são pequenos, cara.” 
“Muito pequenos.”
“Os que têm longa duração.”
(...)
“Não, muito pequeno, claro.”305

Portanto, o alcance de seus trabalhos não seria possível e nem pensável se não

fosse  pela  relação  intrínseca  com  os  territórios  periféricos  nos  quais  atuam.

Defendendo uma relação de inserção não vanguardista, uma relação de “estar junto”

e  em  meio  às  lutas  das  classes  periféricas  das  quais  fazem  parte,  os  grupos

fortalecem ao mesmo tempo que  se fortalecem pela sua imersão e inserção em

favelas em movimento.

305 Falas de uma oficina com o Grupo Us Neguin Q Não C Kala em novembro de 2014.
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Nas favelas onde atuam, os movimentos sociais de base desenvolvem seu trabalho

através de uma diversidade de práticas, tais como a construção e manutenção de

espaços  comunitários,  atividades  itinerantes  em  áreas  públicas  das  favelas,  e

colaboração com uma diversidade de grupos e em uma diversidade de espaços nas

e  para além das favelas onde atuam. O espaço é uma dimensão crucial  para a

inserção  e  para  a  atuação  e  interação,  práticas  espaciais  são  um  forte  aliado

estratégico e tático destes grupos. São práticas marcadas pela relação dos grupos

com a favela, onde os grupos territorializam-se nas favelas aos mesmo tempo que

as  favelas  territorializam-se  nos  seus  espaços,  trabalhos  e  relações  intra/inter-

grupo/favela.

O terreno fértil de sua inserção – favelas em movimentos – implica no alcance de

seu trabalho e a diversidade de sujeitos com os quais interagem: vizinhos, amigas e

amigos,  famílias,  outros  grupos  e  seus  espaços,  que  todos  contam  com  suas

próprias formas e seus próprios níveis de organicidade, tanto quanto movimentos

sociais  de  base  fora  e  dentro  de  favelas,  outros  movimentos  sociais,  grupos  e

coletivos,... Muitas relações entram em jogo e fazem com que movimentos sociais

de base atuem enquanto núcleos de resistência, tecendo e fortalecendo território-de-

resistência-rede. A realidade multiterritorial, -dimensional e -escalar que caracteriza

as favelas em movimento reflete e expressa-se na diversidade intra-e inter-grupos. A

tabela 6 (pág. 383) apresenta uma relação sucinta de “Espaços (d)e atuação de

movimentos sociais de base que atuam em “Favelas em luta”.

A partir das experiências compartilhadas, o olhar foca, nesta última parte do capítulo

4, em práticas espaciais nas bases e formas de articulação-territorialização a partir

destas práticas. Neste capítulo discuto o papel das práticas espaciais em geral e em

jogo (4.3.1) e, a partir daí, discuto alguns breves desdobramentos para o  como e

com quem nos relacionar nos territórios (4.3.2). Em seguida, no capítulo 3.4, reflito,

a partir de experiências concretas de articulação, a inserção  em e construção  de

território-de-resistência-rede a partir de núcleos de resistência.
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Grupos: Favela aonde 
atua/base

Tipo de Espaço Tempo de 
(R)exis-
tência 

Tipos de Atividades Principais Comunicação 

Comunidade 
Popular
Chico Mendes

Chico Mendes 
(Pavuna)

Diversos espaços fixos e 
próprios na favela Chico 
Mendes, que funcionam de 
diversas maneiras (escola, loja,
oficina, creche)

21 anos Creche, reforço escolar, oficinas de 
concerto de maquinas, loja de material 
de construção, loja de produtos 
diversos, coletivo de reciclagem de óleo
de cozinha, banco comunitário, 
atividades culturais em geral

jornal do próprio MCP,, 
documentos do 
movimento, boca a boca
e e-mail, músicas 
próprias do MCP

Us Neguin Q 
Não C Kalam

Conjunto da 
Penha/
Julio Otoni 
(Santa Teresa)

Sem espaço próprio, utiliza-se 
de praças e outros espaços 
públicos que utiliza de forma 
itinerante, casas dos 
integrantes do grupo para 
encontros e ensaios

11 anos Rap, eventos de Hip Hop, 
apresentações em diversos espaços de
resistência, produção de camisetas e 
bonés com símbolos de resistência 
negra e popular 

As próprias músicas, 
venda de material 
próprio, facebook, boca 
a boca em eventos nas 
favelas e vídeos na 
internet

# Ocupa 
Alemão 

Complexo do 
Alemão

Sem espaço próprio, utiliza-se 
de espaços públicos de forma 
itinerante para atividades, 
encontros nas casas dos 
integrantes

3 anos Feiras, Cinedebate, OcupaRock, 
atividades com crianças, mobilizações 
diversas nas favelas do Alemão e para 
além

Facebook, blog, boca a 
boca e panfletagem

Roça! Timbau (Maré) Espaço comunitário fixo e 
próprio, alguns encontros na 
casa de integrantes do grupo

5 anos Espaço comunitário, loja com venda de 
produtos de pequenos agricultores 
agroecológicos, produção coletiva de 
cerveja artesanal, sarais e diversas 
atividades culturais, 

Facebook, blog, boca a 
boca e panfletagem

Bazar do
Bom

Morro dos 
Macacos/Vila 
Isabel

Centro de Cultura Social 
(CCS), perto do Morro dos 
Macacos, espaço não-próprio e
uso de forma itinerante

3 anos Bazar com roupas a preços populares, 
gerando renda a população local que 
se envolve com a gestão do bazar

Banner, panfleto e boca 
a boca

TransFormiga Morro da 
Formiga (Tijuca)

Terreno próprio para construir 
centro comunitário, reuniões 
em outros espaços da favela.

2 anos Atividades de mobilização  e diversas 
atividades culturais e com temática 
ambiental

Panfletagem e boca a 
boca

Tabela 6:  Espaços (d)e atuação de movimentos sociais de base que atuam em “Favelas em luta” 



4.3.1 PRÁTICAS ESPACIAIS EM MOVIMENTO

Relações centro-periferia são o pano de fundo sob o qual movimentos sociais de

base desenvolvem, diante de práticas espaciais dominantes, suas práticas espaciais

resistentes.  Quanto  mais  periférico  um  espaço  que  produzimos  ou  ocupamos,

quanto mais periférico um território no qual interagimos espacialmente, maior pode

ser (nem sempre ou em todos os momentos e lugares é) a possibilidade de fugir de

lógicas dominantes da produção do espaço e construir, de forma auto-organizada, o

nosso trabalho de base. Em termos da possibilidade de se desenvolver um trabalho

consistente e de longo prazo, o trabalho da Comunidade Popular Chico Mendes do

MCP  é  um  exemplo  da  potencialidade  de  se  inserir  em  territórios  altamente

perifericizados.  Para  o  próprio  movimento,  a  decisão  à  época,  como relatam os

militantes nas oficinas, foi uma decisão “estratégica”, já que mesmo perifericizada, a

favela Chico Mendes encontra-se próximo a bairros (Pavuna)  e  municípios  (São

João de Meriti) da Zona Norte/Baixada Fluminense. 

As favelas têm um potencial  de contornar “regras do asfalto”  (regras do sistema

dominador) e lógicas mercadológicas dominantes, que poderiam ser utilizados para

impedir, por exemplo, a construção e função dos nossos coletivos econômicos. A

informalidade em si, na qual milhões trabalham (são forçados a trabalhar ou também

“optam” de trabalhar), não diz muito sobre as relações de trabalho em si. Muitas

vezes  misturam-se  formas  de  exploração  e  precarização  com  formas  de  auto-

organização  e  autogestão  em  pequenos  “empreendimentos”  de  moradores  das

favelas.  Pelo  lado  do  Estado,  diante  das  possibilidades  destas  práticas  fugirem

demasiado  do  seu  controle,  uma  resposta  que  se  dá  são  novas  categorias  de

integração  destes  agentes econômicos  como  o  “micro-empreendedor  individual”.

Pelo  lado  dos  movimentos  sociais  de  base,  o  importante  é  não  se  negar  aos

possíveis  lados positivos  que tais  propostas podem, discutivelmente,  trazer, mas

sem  permitir  que  submetamo-nos  às  lógicas,  neste  caso  à  individualização  e

promoção da livre concorrência entre indivíduos, que vêm atrelados às propostas de

promover  o  “empreendedorismo  criativo”  nas  favelas.  Os  nosso  coletivos

econômicos  e  os  espaços  que  construímos  através  de e para a  sua  atuação,

podem/devem manter-se na informalidade até onde necessário e possível, fazendo

o  melhor  uso  da  perifericidade  dos  territórios  nos  quais  trabalhamos,  sempre
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avaliando as implicações do horizonte de autonomia diante de processos de maior

integração formal ao sistema dominante.

Se o sistema de dominação baseado em relações centro-periferia vigente produz

periferia e dela depende,  a permanente ameaça que esta periferia  apresenta ao

funcionamento  a  favor  dos  centros  faz  necessário  analisar,  interpretar  e  avaliar

qualquer política pública ou proposta vindas dos centros. Nisso, práticas espaciais

resistentes orientam-se pelas necessidades e conduzem-se pelas lógicas intrínsecas

das periferias, numa relação de criação-e-negação referente às lógicas dominantes.

Na relação dos centros com as periferias, uma preocupação permanente é manter

as  periferias  em sua  marginalidade,  mas  sem que  as  suas  dinâmicas  próprias,

periféricas, corram o risco de fugir demasiado da tutela e do controle dos centros,

sem que a relação resistente da periferia diante dos centros fortaleça-se além do

controlável.  Para  manter  o controle,  agentes dos  centros  baseiam sua ação em

práticas  espaciais  dominantes.  Em termos gerais,  Ester  Limonad  aponta  para  a

importância de práticas espaciais na organização territorial:

A  partir  da  ação  das  práticas  espaciais  de  distintos  atores  (empresas,  capitais
diversos, trabalhadores etc.), articulados em diferentes escalas, configuram-se novas
formas  de  organização  territorial  derivadas  das  transformações  teletecnológicas  e
industriais, que conferem uma nova dimensão ao urbano e à urbanização (LIMONAD,
2006, p. 148).

Referente  às  favelas,  o  controle  territorial  (extremamente)  violento  é  uma  das

práticas espaciais dominantes mais explícitas para conter e reprimir estes território

periféricos.  Se,  nas  palavras  de  Ana  Faní  Alessandri  Carlos  (2013),  a  prática

espacial que predomina a produção do espaço urbano sob moldes capitalistas é a

“segregação”, podemos dizer que o controle territorial violento de periferias urbanas

é a ponta de lança de todo um conjunto de práticas espaciais de dominação, tendo

na violência  (excessiva)  do  Estado diante  das periferias  e seus moradores  uma

prática  comum  instituinte  desta  segregação.  Não  mata-se,  evidentemente,  para

“conviver”, e sim, para dominar, negando ao outro, perifericizado, o direito de convier

em cidade, e no último caso, à vida em si. Para Henri Lefébvre (2006, p. 39), as

relações  de  dominação–resistência,  no  espaço  ou  enquanto  práticas  espaciais,

correspondem às relações entre dominação e apropriação do espaço:
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A prática espacial de uma sociedade secreta seu espaço; ela o põe e o supõe, numa
interação  dialética:  ela  o  produz  lenta  e  seguramente,  dominando-o  e  dele  se
apropriando.  Para  a  análise,  a  prática  espacial  de  uma  sociedade  se  descobre
decifrando seu espaço.

Diante de práticas espaciais dominantes, práticas para dominar, práticas espaciais

resistentes,  de  apropriação  do  espaço,  não  somente  apresentam uma forma de

autodefesa  como  possibilitam  a  construção  criativa  de  propostas  de  baixo,  em

detrimento da produção capitalista do espaço urbano. 

No longo do infindável processo de organização do espaço o Homem estabeleceu um
conjunto de práticas através das quais são criadas, mantidas, desfeitas e refeitas as
formas e as interações espaciais. São as práticas espaciais, isto é, um conjunto de
ações  espacialmente  localizadas  que  impactam  diretamente  sobre  o  espaço,
alterando-o no todo ou em parte ou preservando-o em suas formas espaciais.

As práticas espaciais resultam (…) da consciência que o Homem tem da diferenciação
espacial. Consciência que está ancorada em padrões culturais próprios a cada tipo de
sociedade (…) (CORRÊA 2012, p. 35).

Um dos primeiros na Geografia brasileira a discutir a atuação de agentes no espaço

com foco nas práticas espaciais foi Roberto Lobato Corrêa. E mesmo que em um

texto pequeno, primeiramente publicado em 1992, depois reelaborado em 1995 em

seu texto “Espaço: um conceito-chave da Geografia”, Lobato discute a atuação da

empresa Santa Cruz (um agente capitalista), suas reflexões trazem a possibilidade

de compreender práticas espaciais de agentes-outros como movimentos sociais de

base. 

Entre  cinco  tipos  de  práticas  espaciais,  Roberto  Lobato  Corrêa  identifica  a

“marginalização espacial”, que ocorre quando lugares e seus “valores” (econômicos,

políticos,  culturais)  são  deixados  “à  margem  da  rede  de  lugares  às  que  se

vinculava”. Se Corrêa cita um exemplo de âmbito econômico, trazendo a ideia da

“marginalização espacial” para a discussão deste trabalho, entende-se que relações

centro-periferia, nas quais centros dependem de ao mesmo tempo que dominam as

periferias, são mantidas, pelo lado dos centros através de práticas espaciais que

continuamente  produzem  e  reproduzem,  em  termos  materiais  e  imateriais,  a

“periferização” através de práticas de “marginalização espacial”, ora explícitas ora

implícitas,  ora  intencionadas,  ora  resultado  secundário  ou “efeito  bilateral”  de

relações  de  dominação  instituintes  da  sociedade  capitalista  globalizad(or)a.  Esta

marginalização  é  acompanhada  pela  “fragmentação-remembramento  espacial”
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(ibid.)(remetendo a processos de “des-re-territorializações” discutidos por Rogério

Haesbaert (2004)), que demonstra, segundo Corrêa (2012, p. 37) que:

..no processo de produção do espaço há uma inerente dimensão política que leva a
diferentes formas de controle sobre o espaço.
 

Neste  cenário  ganha  importância,  a  “seletividade  espacial”,  fruto  da  decisão  do

Homem “sobre um determinado lugar segundo este apresente atributos julgados de

interesse de acordo com os diversos projetos  estabelecidos”  (ibid.,  p.  36)  e  em

curso. Para grupos de resistência que inserem-se em território periféricos frutos de

“des-re-territorializações”  de  dominação-subordinação/resistência,  a  seletividade

espacial  se dá dentro dos marcos dos limites definidos pelas relações de poder,

onde “o melhor possível de se realizar” é definido pelas relações de dominação por

um, e pela capacidade de resistir, por outro lado. Diante destas relações, quem atua

e constrói resistência  na e a partir  da favela, é “espacialmente seletivo”. Podemos

optar por atuar a partir da periferia para tentarmos ser cada vez mais iguais aos

centros, como é o caso da proposta e atuação de ONGs que disputam poder-sobre

no  território  favelado.  Ou  podemos  optar  por  atuar  “na e  a  partir  da perifeira

(igualmente base/favela/território de resistência/classe periférica),  pela periferia (...)

e  para a  periferia  (...)”  diferenciando-nos  dos  centros  e  de  suas  lógicas.  Não

podemos  optar  por  mudar  as  coisas  aqui,  agora  tal  como  desejaríamos  (longe

disso),  mas  podemos  optar  por  métodos  que  não  somente  remetem àquilo  que

desejamos para o futuro, mas ao mesmo tempo que sejam capazes de nos levar até

onde queremos chegar. 

Neste sentido, novamente dialogando com Corrêa (2012), podemos afirmar que não

é uma escolha, de quem mora na favela lutar a partir daí, já que o morar ali não é

uma livre escolha para a vasta maioria que nela mora - mas a forma, o tipo de

relação que se cria a partir daí parte também do intuito de escolhas, no sentido da

questão de como e com quem se relacionar e interagir. As relações centro-periferia e

seu papel na luta de classes como luta de muitas lutas, remetem, nesse sentido, a

outra  prática  espacial  identificada  por  Corrêa,  e  que  denomina  de  “antecipação

espacial”. Novamente, mesmo que transferindo a interpretação da ação espacial de

um agente econômico dominador, se a “antecipação espacial” “constitui uma prática

que pode ser definida pela localização de uma atividade em um dado local antes que
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condições  favoráveis  tenham  sido  satisfeitas”,  podemos  dizer  que  a  ainda-não-

satisfação da luta de resistência não se dará até que a razão de ser da resistência

não  será  superada,  ao  mesmo  tempo  que  nos  territórios  periféricos,  onde

encontramos algumas das condições mais desfavoráveis, também encontramos, sob

outro olhar, algumas das condições mais favoráveis para a superação do sistema de

dominação. A opção de atuar  na e a partir  da favela, neste sentido remete a uma

“antecipação  espacial”.  A  decisão  de  ir  para  a  periferia  (como  do  MCP),  de

fortalecer(-se n)a periferia, é uma prática que antecipa, em termos espaciais, onde

se  vê  a  melhor  e  mais  potente  combinação  de  “necessidade,  consciência,

possibilidade” na luta das classes periféricas. Diferente de um movimento social já

articulado em diversas regiões do Brasil, a vasta maioria não toma uma decisão de

morar  nas  periferias  por  “razões  estratégias”  e  sim,  pela  simples  e  plena

necessidade e falta de outra opção, e é exatamente essa dimensão que o MCP

entende como estratégica: estar e lutar aonde e junto a quem mais sofre opressão e

dominação na cidade capitalista, nas periferias urbanas.

Marcelo Lopes de Souza,  dialogando com Corrêa (2012) e com Lefébvre (2006)

aprofundou a discussão de práticas espaciais e a trouxe para o próprio campo da

reflexão  de  resistências  urbanas  focando  sua  análise  em  “práticas  sociais

insurgentes [que] têm a ver, acima de tudo, com a ação direta” (2010, p. 29). Souza

(ibid.,  pp.  40-41)  diferencia  seis  tipos  de  práticas  espaciais  insurgentes.  A

“territorialização no sentido estrito” baseada na “'apropriação' e controle do espaço

por meio ou com a ajuda e presença física.” A “territorialização em sentido amplo”

implica em uma “contestação da ordem sócio-espacial  dominante vigente muitas

vezes  envolvendo  o  nível  simbólico  e  muitas  vezes  “silenciosa”.  Já  a

“refuncionalização/reestruturação do espaço material (…) visa o ajuste do substrato

espacial material à novas necessidades, decorrentes de novas relações sociais”. A

“ressignificação de lugares” é entendida por Souza como “enfrentamento de visões

de mundo e práticas dominantes a nível  cultural,  simbólico, discursivo” enquanto

que, a nível  também material,  destaca a importância da “construção de circuitos

econômicos alternativos” para “desenvolver alternativas ao mercado e às relações

de produção capitalistas”. Finalmente, e podemos dizer, um resultado e também um

catalisador  de  todas  essas  práticas  espaciais,  Souza  destaca  a  prática  espacial

insurgente da “construção de redes espaciais” que surgem com a “implementação
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de  práticas  multiescalares,  integrando  experiências  de  resistência  do  local  ao

regional  em  busca  de  sinergias”  entre  núcleos  de  resistência  em  diferentes

contextos de luta e lugares. 

Os textos de autorreflexão dos grupos e  a relação de seus tipos  de espaços e

atividades (tabela  6)  indicam que cada grupo ou núcleo  de resistência  combina

práticas espaciais insurgentes ou resistentes conforme suas próprias necessidades

e possibilidades destas diferentes estratégias espaciais de resistência. Uns apostam

na construção de lugares fixos em forma espaços comunitários, outros incluem a

casa dos integrantes e até veem vantagens (temporariamente ou em geral) em não

ter um espaço fixo do próprio grupo. Outros utilizam espaços de outros grupos ou

organizações, de forma itinerante, ou espaços dos quais se apropriam tais como

ruas, praças ou becos. O que destaca-se é que todos criam suas rotinas temporais-

espaciais  de  resistência,  onde  a  regularidade,  seja  ela  diária  (como  creche  e

mercadinho da Comunidade Popular Chico Mendes),  semanal  (como o Bazar du

Bom no CCS, Vila  Isabel),  mensal,  como o sarau cultural  da Roça!  ou algumas

vezes  ao  ano  como  a  Linha  Cultural  d'Us  Neguin  –  a  regularidade  fortalece  a

atividade, cria laços mais duradouros entre participantes e ajuda em alcançar novas

pessoas  e  novos  espaços.  Na  oficina  do  grupo  Roça!  discutimos  a  questão  da

relação pessoal que cada um de nós tem com a favela e como isso influência a

relação do espaço que construímos. Uma integrante do nosso grupo destacou que

ao conquistar e construir o nosso espaço comunitário levamos as nossas relações

no território para este espaço, e, eu acrescentaria, ao mesmo tempo re-relacionamo-

nos com o território no qual este se insere a partir do mesmo. Territorializações de

relações até então não vinculadas a um lugar específico, passam a sê-lo, enquanto

que a construção do espaço comunitário propicia a construção de novos laços e

novas relações.

Em geral, movimentos sociais de base apropriam-se do espaço, nas favelas, por

meios comuns daqueles territórios. Fazem atividades nas ruas, nos becos e nas

praças conforme toda a comunidade faça uso dos mesmos. A relação comunitária

com estes espaços, uma ampliação do privado para o espaço comum, relação que

Jorge Barbosa (2005) discute através do conceito da “morada”, abre as portas para

o uso deste espaço para as atividades dos grupos de resistência. A questão-chave
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não é o uso em si e sim a significação através do uso diferenciado, a forma e as

temáticas trabalhadas nestas atividades. Um hip hop no âmbito da Linha Cultural do

coletivo  Us  Neguin  não  segue  as  mesmas  formas  e  lógicas  de  um  pagode

comercialmente organizado,  a  relação que se cria,  “a  mensagem que se passa”

diferem, mas as atividades podem bem ocorrer nos mesmos espaços, em praças na

favela, etc. Além do uso itinerário dos espaços públicos, a “ocupação” de espaços

permanentes  de  resistência  não  foge  da  crescente  monetarização  das  relações

sociais e territoriais nas favelas - normalmente temos que alugar ou comprar um

espaço para que este seja disponível ao nosso uso coletivo. Mesmo assim, muitas

vezes além de somente comprar ou alugar um espaço, estas atividades tornam-se

possíveis por causa de relações pessoais pré-estabelecidas e podem até ajudar em

recuperar espaços abandonados ou prejudicados da favela. O MCP instalou-se em

um terreno vizinho a uma casa que foi deixada pela família que ali morava na favela

Chico Mendes, a Roça! adquiriu um barraco que estava abandonado em um trecho

de uma rua onde tinha pouca iluminação e ninguém parava, e fizemos parte de um

processo que nos últimos três anos transformou este mesmo trecho em uma rua

com uma diversidade de estabelecimentos,  como restaurante, bar, salãozinho de

beleza, lanchonete, confeitaria, aviário - hoje as pessoas circulam e permanecem

neste trecho da rua. No Morro da Formiga, a iniciativa TransFormiga gira ao redor da

mobilização da construção de um espaço comunitário, em um terreno que um dos

integrantes do grupo comprou para este fim específico. 

As relações socioespaciais tanto dos grupos com as favelas onde atuam como entre

grupos de diferentes favelas assim envolvem estratégias diversas socioespaciais,

muitas  vezes não especificamente tematizadas/percebidas,  mas realizadas como

tais: a “sabedoria” espacial e como fazer uso dos espaço em prol das lutas é fruto da

própria experiência de vivência em territórios de resistência onde relações sociais

são intensamente espacializadas e sociabilizadas.

A diversidade de lutas diante de relações de dominação inter- e trans-/intra-classe

implica em uma diversidade de formas, temas e dimensões de resistência o que

implica em uma diversidade de práticas espaciais que constituem estas resistências.

A  diversidade  e  perspectivas  de  lutas,  em  territórios  de  resistência,  leva  à

necessidade  de  compreensão  -  como  fato  e  como  horizonte  –  de  sua
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complementaridade. O desafio permanente para o trabalho de base nas favelas é ler

e  compreender  as  relações  de  dominação-suborddnação/resistência  e  sua

espacialização.  Quanto  mais  os  grupos  conseguem,  a  partir  desta  leitura-

compreensão tornar o espaço um aliado nas suas lutas, mais fortalecido sairão seu

trabalho de base e o território onde atuam e que constroem. As práticas espaciais

“construção  de  circuitos  econômicos  alternativos”  e,  em geral,  a  “construção  de

redes espaciais” (SOUZA 2010, p. 41) são propostas que nascem deste desafio e

que encontram sua realização concreta em articulações como a Rede Economias

Coletivas, o Fórum Popular de Apoio Mútuo (FPAM) ou a Articulação de Grupos

Autônomos (AGA). Antes de refletir estas experiências (cap. 4.4), algumas breves

considerações sobre como e com quem nos relacionar nos territórios favelados.

4.3.2 “COM (...),  APESAR DE (...),  CONTRA (…)”, SEM: COMO E COM  

QUEM NOS ARTICULAR NO TERRITÓRIO

Para  a  discussão  das  práticas  espaciais  insurgentes,  Marcelo  Lopes  de  Souza

(2010)  propõe partir  da relação destas práticas dos movimentos urbanos com o

Estado capitalista: “com o Estado,  apesar do Estado, contra o Estado”. Desde que

sub-centros  de poder  (igrejas,  escolas,  associações  de  moradores,  ONGs,

empresas, etc.) em territórios periféricos diretamente ou indiretamente estabelecem

uma relação entre o poder dominante instituído em escalas maiores e os moradores

destes territórios, proponho utilizar esta tríade de preposições proposta por Souza

para  refletir  as  relações possíveis  e  desejáveis  nos e  a  partir  dos territórios  de

resistência pelo ponto de vista de movimentos sociais de base.

A perifericidade  como resultado  de  práticas  espaciais  dominantes  explicitamente

marginalizadoras  não  é  resultado  de  uma  ausência  total  do  Estado,  e  suas

instituições, e sim resultado da presença seletiva do mesmo e de suas instituições,

fruto de uma seletividade de presença de alguns e ausência de outros agentes ou

serviços. Diante desta seletividade há brechas que se abrem de agir não somente

“com, apesar de, ou contra” o Estado, mas também simplesmente “sem” o Estado.

Com isso, as preposições “com”, “apesar de”, “sem” e “contra” nos ajudam a refletir

como e com quem nos relacionar nos territórios favelados, enquanto sujeitos que ali
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se movimentam e movimentos sociais de base que ali atuam.

Na prática concreta, nos territórios onde atuamos, parece útil diferenciar entre três

tipos de organizações. A primeira é aquela que está diretamente ao nosso alcance

(tipo 1). Nós nos organizamos em coletivos, movimentos sociais horizontais, grupos

de resistência (também blocos de samba, grupos de capoeira, bandas de música,

etc. podem corresponder a este tipo) e entendemos que este esforço coletivo de

auto-organização é uma ferramenta através da qual buscamos fortalecer a luta pela

auto-emancipação das classes periféricas. São formas através das quais busca-se

colocar em prática àquilo que se defende enquanto ideia. Podem e devem mudar de

forma  uma vez  que  perdem sua  função  em prol  da  perspectiva  maior  e,  como

discutimos anteriormente neste capítulo, devem compreender-se enquanto formas

específicas  de  organicidade  entre  uma  diversidade  de  formas  de  organicidade

periférica, uma forma que encontramos para nos organizar neste momento e espaço

específicos.  Movimentos  sociais  de  base  (e  em  geral  moradores  de  territórios

favelados) organizam-se “sem” ou “apesar “ do Estado onde possível (necessário), e

dependendo  do  momento  e  contexto,  dentro  das  possibilidades,  também  agem

“contra” suas formas de dominar (n)as favelas. Onde necessário (saúde, educação,

serviços) também agem “com” o Estado, mas normalmente um “com” baseado numa

relação de pressão e reivindicação para que este aja a favor ou ao menos menos

contra os interesses dos moradores de favela.

A segunda forma de organização (tipo 2) que encontramos nos territórios favelados,

são organizações que se propõem, minimamente e em diferentes níveis, a contribuir

com transformações na sociedade, mas que mais assemelham-se e reforçam as

lógicas hierárquicas e hierarquizadoras da sociedade tal como ela é do que diferem-

se delas. O como (de se fazer as coisas) chega a ser mais ou menos distante do fim

que se defende. Propõem-se ao reformismo e muitas vezes acabam defendendo

uma posição mais próxima à do dominador do que do dominado. É este o caso de

boa parte das ONGs e OSCIPs, tanto quanto de instituições públicas como escolas

públicas, postos de saúde (muitos terceirizados), etc. Nesse conjunto de estruturas,

o que as une é seu caráter organizacional não- ou anti-emancipatório, já que se

fundamentam  em  estruturas  heteronomas/autoritárias  contando  com  diretorias,

presidências,  chefes,  enfim,  pessoas  que  mandam  e  outras  que  obedecem,  e
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depende  do  uso  e  da  atuação  de  quem  encontramos  nessas  estruturas  e  as

relações  que  criamos  com  elas  (professores  buscando  criar  um  relação  menso

hierárquica  com os  alunos)  se  é  possível  abrir  espaços  emancipatórios.  Para  a

prática concreta,  essa questão é importante para decidir  dentro de quais destas

organizações  do  tipo  2  eventualmente  nos  propomos  a  atuar  (como  trabalho

remunerado por exemplo) ou com os quais nos propomos a estabelecer algum tipo

de parceria, com as quais colaboramos. As estruturas de organizações do tipo 2 não

correspondem  às  mudanças  que  alvejamos  a  longo  prazo:  uma  sociedade

igualitária.  Mas,  não  é  por  isso  que  seja  impossível  estabelecer  algum  tipo  de

relação, e sobretudo que não seja possível também estabelecer relações fraternas e

de confiança com as pessoas que nelas atuam, sobretudo as pessoas trabalhadoras

destes  espaços,  muitas  vezes  empregadas  de  forma  precária.  Quanto  mais

fortemente  estejamos  organizados,  melhor  a  nossa  posição  referente  a

organizações do tipo 2, estas podendo tornar-se meios de avançar na luta em dado

momento, lugar e contexto.

O terceira forma organizacional (tipo 3) que encontramos são as que por sua própria

atuação  definem  qual  preposição  caracteriza  sua  relação  com  a  favela  e,

consequentemente,  a  nossa  relação  com  eles.  Uma  Secretaria  Municipal  de

Habitação que remove as pessoas de suas casas, uma Secretaria de Segurança

que vê em jovens mortos na favela um efeito  colateral  inevitável  e legítmo,  e  a

própria Polícia sem nenhuma margem de dúvida agem predominantemente “contra”

a população favelada e seus interesses, portanto a relação possível diante destas

estruturas é igualmente uma relação “contra”. Como nos dominam, somos obrigados

a  nos  subordinar,  mas  onde  e  como  possível  a  insubordinação  é  um  recurso

importante na relação com as organizações do tipo 3.

Resumindo,  os  três  tipo  de  formas  de  organizações  presentes  (ou  também

seletivamente ausentes) em territórios favelados são: tipo (1) que construímos para

lutar, através delas pela (auto-)emancipação, tipo (2) nas quais nos inserimos para,

dentro  delas,  conforme  possível,  agir  em  diálogo  com  as  nossas  propostas  de

resistência,  e  tipo  (3)  que  servem  tão  claramente  para  reprimir  e  dominar  que

somente resta atuar, onde possível “sem” ou “contra” e para além delas.
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Nas  interpretações  dos  possíveis  caminhos  para  melhorias  nas  favelas  quando

organizações do tipo 2 optam por colaborar diretamente ou indiretamente com estas

estruturas do tipo 3 (como ONGs que dialogam diretamente com a Polícia Militar ou

o Exército que ocupa as favelas dando se o papel de “mediadores”) é necessário

avaliar com muito cuidado que tipo de relação manter com estas organizações. Não

me  estendo  aqui  nessa  breve  proposta  de  pensar  as  relações  de  núcleos  de

resistência diante do Estado, diretamente ou indiretamente representado no território

favelado. Mais uma vez há uma dinâmica ora mais aberta, ora mais fechada onde

organizações podem integrar elementos entre tipo 1 e tipo 2, ou entre tipo 2 e tipo 3,

mas seria uma contradição acreditar que o mesmo seria possível entre os tipos 1 e

3. De toda forma, como nos relacionar nos territórios de resistência, e a partir dos

mesmos, com sub-centros de poder (-sobre/estatal), baseia-se em uma articulação

dos elementos “preposicionados” em diálogo com Souza. 

A partir dessa proposta podemos pensar as

possibilidades de nos articular  e colaborar,

como  e  com  quem,  nos  territórios  de

resistência.  Quanto  menos  grupos  e

espaços  representam  estruturas  de  poder

(sobre/estatal)  -  em  termos  políticos  o

Estado,  em  termos  econômicos  empresas

capitalistas, em termos culturais instituições

que  reprimem  outras  religiões  como  é  o

caso  de  igrejas  que  não  somente  se  

distanciam mas se colocam contra e tentam

reprimir religiões afro – e quanto mais remetem a mobilizações comunitárias, mais

interessante e necessária a articulação, a criação de algum laço duradouro para

colaborar  no  território.  O  “com”  nestas  relações  ganha  uma  diversidade  de

ramificações,  tais  como  “junto”,  “articulado”,  “apoiando-se  mutuamente”,

“respeitando-se mutuamente”, “integrando”, “colaborando”, etc. Diante disso tudo, o

que  talvez  seja  o  mais  importante  é  o  foco  do  trabalho  de  base  em propostas

propositivas,  onde  o  foco  está  no  “com”  e  suas  “ramificações”  fortalecendo  a

possibilidade de relações “sem”, “apesar de” e “contra” em momentos e espaços

onde isso torna-se necessário. È desta forma que podemos interagir em, construir e
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fortalecer  territórios-de-resistência-rede  em e  a  partir  de favelas em movimento.  

4.4 DE NÚCLEOS DE RESISTÊNCIA A TERRITÓRIOS-DE-RESISTÊNCIA- 
REDE

Pequenos grupos -  núcleos - que realizam trabalhos de resistência localizados e

territorializados  são  o  ponto  de  partida  para  articular-se  e  relacionar-se  com

pessoas, grupos, movimentos e seus espaços na favela, entre favelas e na cidade

como um todo. Dialogo nesta parte com experiências concretas de articulação de

movimentos sociais de base (cap. 4.4.1) para a partir daí elaborar algumas reflexões

em termos de análise e também projeção referente à inserção em e construção de

territórios-de-resistência-rede (cap. 4.4.2). 

4.4.1 "A FAVELA NUNCA DORMIU": EXPERIÊNCIAS DE ARTICULAÇÕES 
EM MOVIMENTO

Os protestos de junho de 2013, que levaram milhares de pessoas às ruas, ajudaram
também  a  fortalecer  as  lutas  de base  que,  há  algum  tempo,  já  vinham  sendo
desenvolvidas em favelas, ocupações e bairros populares do Rio de Janeiro. Em julho
[de  2013],  grupos  que  atuam  nestas  bases  e  companheiras  e  companheiros
comprometidos com a resistência  popular, realizaram o encontro “A Favela  Nunca
Dormiu”.  O  objetivo  foi  analisar  esse  momento  histórico  e  definir  formas  de
potencializar as lutas já desenvolvidas por cada um dos moradores de favelas, junto
com  apoiadoras  e  apoiadores  que  entendem  a  importância  de  se  fortalecer  os
territórios populares da cidade. Desse encontro, iniciou-se o processo de formação do
Fórum Popular de Apoio Mútuo (FPAM).

Estamos articulados para juntar forças, estimulando o apoio mútuo entre moradores,
favelas,  ocupações  e  periferias.  Queremos  articular  iniciativas  de  protagonismo
popular, organização de base e de resistência diante da omissão e violência do estado
e capital. Exemplos dessas iniciativas são trabalhos no campo da economia coletiva,
comunicação comunitária, o resgate da história e das memórias locais, construídas
pelo próprio povo, a luta pela livre manifestação artística e cultural das favelas, entre
outros. (...)

O FPAM busca ajudar também na construção de uma rede de solidariedade entre as
favelas, ocupações e periferias contando com apoio de outros grupos e movimentos

nessa luta306.

O Fórum Popular de Apoio Mútuo (FPAM) nasceu como uma inciativa que busca

fortalecer  a  atuação  de  grupos  de  resistência  em  favelas.  Sua  maior  dinâmica

306 Texto tirado  do  Blog  do  Fórum:  <http://forumapoiomutuo.wordpress.com/quemsomos/>
(Acessado em 02/10/2015)
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desenvolveu-se na segunda metade do ano de 2013 e no decorrer do ano de 2014.

Em  2015,  a  dinâmica  diminuiu  muito  ao  mesmo  tempo  que  grupos  que  dele

participavam  continuaram  mantendo  seus  laços  e  estievram  juntos  em  outros

espaços de articulação coletiva, como a Rede Economias Coletivas (também desde

2013) ou a Articulação de Grupos Autônomos (desde o início de 2015). A experiência

desta construção coletiva que contou e conta também com participação de grupos

como Us Neguin, o MCP, o Ocupa Alemão, Roça! ou o Bazar du Bom. Resgato aqui

um pouco destas experiências de articulação. 

A proposta do FPAM quando surgiu foi de criar uma relação entre moradores de

favela atuantes em movimentos sociais de base e apoiadores de outros movimentos

sociais e outras partes da cidade, o protagonismo na sua construção estando com

os grupos e seus integrantes das favelas, os que vivem as situações concretas de

opressão. Isso expressava-se no fato do FPAM ter dois tipos de reuniões regulares,

uma vez por mês enquanto reunião de moradores com caráter deliberativo, e uma

vez  por  mês  (com duas  semanas  de  intervalo  entre uma reunião  e  outra)  uma

reunião geral consultiva com apoiadores e moradores. Núcleos de base podem ter

delegação, ou seja, não todos de um grupo precisam estar presente para garantir a

participação do núcleo na construção coletiva. Em diversos casos de contar com um

morador de uma favela, este relacionava-se com o FPAM ou agregando ao trabalho

de outro núcleo, ou desenvolvendo um trabalho de base próprio, tendo no FPAM

uma ferramenta de fortalecer  sua iniciativa.  Apoiadores do FPAM, moradores de

diversos bairros da cidade e integrantes de movimentos sociais e sindicatos, podiam

ou não apoiar um núcleo ou apoiavam de forma mais geral e genérica a atuação dos

núcleos e do FPAM.

Como indica o texto “Quem somos”, o principal documento público que declara os

objetivos do FPAM, entende-se que ele foi uma resposta às mobilizações de 2013

que  surpreendeu  em  maior ou  menor grau  todos  os  segmentos  de  esquerda.

Precisávamos refletir a relação das lutas nas favelas e essa onda de revoltas o que

levou a um série de encontros que por sua vez levaram à construção do FPAM. O

objetivo principal do FPAM tem sido de articular e fortalecer os trabalhos de base

dos núcleos que o compõem, ou seja, construir relações horizontais e federativas

sem criar alguma suposta estrutura superior ou que atue independente dos núcleos.
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Depois  de  debates e  experiências  com participação em articulações com outros

grupos decidiu-se que o FPAM neste sentido somente atue em nome do próprio

FPAM quando se tratar de uma atividade específica do Fórum. Quando integrantes,

núcleos inteiros ou indivíduos, compusessem outros processos o fariam em nome de

seu próprio grupo e não em nome do FPAM. Na agenda coletiva do FPAM, atuações

dos núcleos que o compunham tinham prioridade.

Em  termos  de  números,  desde  seu  início  teve  uma  flutuação  razoável  de

participação no FPAM, de reuniões contando com até vinte pessoas, e em outras

ocasiões  de  três  a  cinco  pessoas.  Em  geral,  a  dinâmica  do  FPAM  via-se  sob

bastante pressão quando um ou mais grupos sofriam momentos mais intensos e

específicos de opressão (ocupação militar, operação policial, entre outros). Pautas

emergenciais assim podiam empurrar pautas mais regulares para o segundo plano.

Neste processo de tentarmos achar um equilíbrio entre envolvimento emergencial e

a construção contínua de médio e longo prazo, mostrou-se tarefa difícil.

Pautas  regulares  incluíam  a  construção  de  um acordo  coletivo  de  atuação  e

colaboração no FPAM e a construção da agenda coletiva que era divulgada no blog

do  FPAM  e  via  redes  sociais,  sendo  esta  uma  das  tarefas  que  nem  sempre

conseguimos dar conta de forma adequada. As atividades dos núcleos nas bases

são  desenvolvidas  com  autonomia  organizativa  do  núcleo,  sendo  que  o  FPAM

buscar apoiar e fortalecer estas atividades, de forma rotativa, buscando atingir todas

as bases articuladas no decorrer do tempo. Em novembro de 2013 o FPAM decidiu

apoiar e participar do primeiro encontro anual da Rede Economias Coletivas 307, que

ocorreu na quadra “Corações Unidos” no Morro do Timbau, em frente à Loja da

Roça!. 

A Rede Economias Coletivas teve origem no Encontro Regional de Organizações

Populares Autônomos (EROPA) em novembro de 2012, que aconteceu no Centro de

Cultura  Social  (CCS)  na  Vila  Isabel.  Na  ocasião,  onde  naquele  momento  inicial

somente  quatro  militantes  participaram  da  discussão  de  resistências  no  campo

econômico,  entre  outros  grupos,  o  MCP  e  o  grupo  Roça!  decidiram  dar  maior

307 Site  da  Rede  Economias  Coletivas:  <http://economiascoletivas.noblogs.org/>  (Acessado  em
10/11/2015)
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destaque  ao tema de economias coletivas nas suas agendas de articulação, tendo

levado desde então a  dois  encontros  anuais  (2013 e  2014),  uma dinâmica  que

ampliou-se junto à Articulação de Grupos Autônomos (AGA) com a realização de

feiras de economias coletivas. Em 2013, no primeiro encontro anual, o encontro das

dinâmicas  do  FPAM  e  da  Rede  Economias  Coletivas,  levou  a  uma  série  de

desdobramentos,  entre  elas  destacando-se a inspiração em práticas  econômicas

coletivas,  como as dos coletivos  econômicos  do MCP, pelo  lado de grupos que

integravam à época o FPAM.

Foto 11: Encontro da Rede Economias Coletivas em novembro de 2013, Timbau/Maré.
(Foto: Movimento de Organização de Base (MOB) que participou do encontro.)

Em oficinas e entrevistas realizadas nesta investigação, em diversos momentos os

integrantes dos movimentos sociais de base apontam para a importância deste tipo

de encontros e atividades. Contando sua história de como chegaram no movimento

social lembram momentos chave e muitas vezes foi numa atividade ou num encontro

que  despertaram  maior  interesse  em  integrar-se  às  dinâmicas  de  militância  do

movimento  social  de  base.  Atividades  e  encontros  auto-organizados  são  formas

específicas  de  práticas  espaciais  resistentes,  que  possibilitam  cristalizações  e

confluências  de  fluxos  de  resistências gerando  também  uma  memória  coletiva.

Construímos a emancipação “produzindo vínculos” (ZIBECHI 2013). Organizações
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de  tais  eventos  demandam  muita  energia  e  tempo,  mas  valem  o  esforço.  Nas

palavras sucintas de um integrante d'Us Neguin sobre a atuação do grupo:

O evento na favela não pode parar308.

Sejam  os  sarais  culturais  da  Roça!,  a  Linha  Cultural  d'Us  Neguin,  os  almoços

coletivos do MCP, as atividades nas ruas do Alemão do Ocupa Alemão, atividades

em  conjunto,  nos  locais  de  atuação  dos  grupos,  encontros  e  atividades  são  a

vértebra da articulação em rede a partir  da qual  articulações maiores tornam-se

possíveis. Encontros de maior escala por sua vez são fruto de encontros menores,

uma rotina importante para os movimentos sociais de base, e sempre momentos em

que podemos trocar informações também para além da pauta específica. Os muitos

encontros menores e os encontros do dia a dia nas bases complementam-se com os

encontros de maior escala e menor frequência, compondo um conjunto de práticas

espaciais resistentes que relacionam-se e tecem-se em rede.

O encontro da Rede Economias Coletivas especificamente levou à construção de

uma cartilha “Economias Coletivas”, que apresenta um pequeno exemplo de como

saberes-com podem ser elaborados e ganhar forma entre movimentos e grupos de

resistência, uma forma de tentar dar conta da importante tarefa de construir e manter

viva uma história coletiva e de discutir e refletir ferramentas de luta, como o trabalho

coletivo e em autogestão309, a partir das experiências concretas. O que aprender da

diversidade de propostas e práticas?310

Em 2014 ocorreu mais um encontro anual da Rede Economias Coletivas que por

sua vez levou a uma proposta de realizar feiras para grupos de produção e revenda

308 Em oficina “Favelas em luta” do grupo Us Neguin..
309 E também, como neste caso, refletir criticamente a relação do trabalho com o campo mais amplo
de  atuação,  neste  caso  a  “Economia  Solidária”,  um  campo  marcado  Por  cooptações  e
institucionalização.e  cooptação.  Uma  crítica  detalhada  sob  perspectiva  Marxista  encontra-se  em
Henrique Wellen (2012):  “...  a chamada 'Economia Solidária'  se pretende hoje ilusoriamente uma
saída não capitalista ao mercado, sem apresentar uma análise crítica dos fundamentos da sociedade
nem uma perspectiva integral do sistema capitalista.” Muitas vezes e Economia Solidária nem se
propõe a ser uma “saída” colocando-se como uma resposta reformista ao desemprego das classes
baixas  o que  não  significa  que  não  haja,  no  campo  das  práticas  concretas,  possibilidades  de
transbordar essa perspectiva fechada da Economias Solidária. Perspectivas que procuram analítica-
e criticamente permear o campo de “Outras Economias” para detectar estas aberturas, são discutidas
pelo núcleo de pesquisa com o mesmo nome que integra o Laboratório de Estudos de Movimento
Sociais e Territorialidades (LEMTO), do qual tive a oportunidade de participar sobretudo nos anos
2013 e 2014.
310 Uma cartilha do encontro está disponível em: <http://economiascoletivas.noblogs.org/files/2014/
02/revista_completa_sequencia_normal_leitura_na_tela.pdf> (Acessado em 10/11/2015)
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autogeridos.  Esta  dinâmica  levou  a  um  outro  desdobramento  interessante

reencontrando-se com dinâmicas das revoltas de 2013, que oxigenaram trajetórias

pessoais e coletivas dos que delas participaram. Integrantes da Assembleia Popular

do Grande Méier, uma das assembleias populares que contaram com a participação

de centenas de pessoas em diversos bairros da cidade durante  as e  pós-revoltas

2013, mas que posteriormente sofreram quedas drásticas de participação, haviam

acompanhado a dinâmica da Rede Economias Coletivas desde 2013 e ofereceram

colaboração nas realizações destas feiras. Ao mesmo tempo uma outra articulação

ganhou forma, a Articulação de Grupos Autônomos (da AGA), novamente como na

hora de fundação do FPAM contando com o protagonismo e apoio da Organização

Popular (OP), um conjunto de companheiros libertários de sindicatos e movimentos

sociais. A AGA articula grupos ou movimentos de favela e de outros bairros (base

territorial) e também setores (base setorial) com o objetivo de construir um caminho

que  não  seguisse  nem a  via  de  movimentos  sociais  governistas,  nem a via  do

embate forçado nas ruas e que apostasse no fortalecimento de trabalhos de base

(territoriais e setoriais). A proposta das Feiras Economias Coletivas entrou na pauta

da AGA e levou à realização de duas feiras na praça Agripino Grieco (Leão Etíope),

onde a Assembleia Popular do Grande Méier vinha realizando suas atividades e

assim já tinha “aberto” o espaço para receber a Feira Economias Coletivas. 

Foto 12: A segunda Feira Economias Coletivas (realização AGA) 
em Agosto de 2013 no Méier (Foto: Timo Bartholl)
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Conectam-se assim, cada vez mais grupos e iniciativas que têm seu horizonte na

busca por autonomia e na autogestão uma ferramenta específica de luta. Grupos de

resistência negra, como o Ocupa Alemão e outros grupos que aderiram à Campanha

“Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto”311 no mesmo espírito realizaram, em

2015, duas “Feiras Pretitude Econômica - Autonomia Preta”312. 

A reflexão dessa dinâmica destaca a importância  de formas de articulação,  que

encontram na territorialização de resistências, ao construir espaços temporários e

permanentes de resistência, um ferramenta importante de luta. Ao mesmo tempo, a

experiência demonstra que a forma de se organizar (enquanto ferramenta com a

qual busca-se fortalecer a luta) é secundária no sentido de que um ou outro espaço

de articulação pode perder sua importância em detrimento de outros que surgem. As

demandas concretas a partir das realidades vividas, nas bases, determinam quais as

formas que precisamos e conseguimos nos organizar -  e não são as formas de

organização  que  determinam  as  lutas  na  base.  As  práticas  de  resistências

localizadas definem o sentido das articulações maiores (e não organizações políticas

ou partidos). A auto-emancipação emana dos territórios concretos de resistências,

construída por lógicas que ali  nascem no dia a dia no constante diálogo entre o

explícito  e  o  implícito,  à  base  da  relação  de  necessidades,  possibilidades  e

consciência/vontades.

Los  territorios  de  los  sectores  populares  organizados  no  podrían  sobrevivir  si  no
estrechan relaciones entre ellos, si no consiguen expandirse y defenderse de forma
coordinada. Este es el tema de La Otra Campaña313.

Si  los territorios  de los  sectores populares urbanos profundizan sus diferencias,  si
consiguen  transitar  de  la  autonomía  a  la  autodeterminación  y  se  vinculan
estrechamente con otras islas, pueden convertirse en territorios de la emancipación
(ZIBECHI 2009, p. 136, grifo no original).

311 “A campanha reaja ou será mort@ não é uma ONG, não tem nenhuma vinculação partidária,
nosso  único  compromisso  é  com  a  vida.”  Do  texto  “Quem  somos”  da  campanha.
<http://reajanasruas.blogspot.com.br/p/quem-somos.html> (Acessado 10/11/2015) 
Um  artigo  sobre  os  10  anos  desta  campanha  encontra-se  no  site  do  coletivo  “Das
Lutas”:<https://daslutas.wordpress.com/2015/05/19/10-anos-da-campanha-reaja-ou-sera-morta-reaja-
ou-sera-morto-em-defesa-da-politizacao-da-morte/>
312 Vide cartaz e chamada no final do capítulo 3.3.4.
313 La  otra  campaña é  uma  proposta  de  mobilização  política  não-partidária  desde  abaixo  do
movimento  zapatista.  Pela  primeira  vez  realizada  em  2005  no  México,  esta  campanha
internacionalizou-se entre movimentos sociais (auto-)emancipatórios.
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/la-otra-campana/>  e  <http://www.jornada.unam.mx/la
otra/?pagina=1> (Acessados em 15/11/2015)
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As experiências de vivências-resistências apontam para perspectivas, questões e

desafios que se colocam para movimentos sociais urbanos auto-emancipatórios nos

dia de hoje. Um papel possível de uma Geografia em movimento pode ser contribuir

com a reflexão e compreensão do papel de espacialidades e territorialidades em

jogo, pensar junto aos (e em) movimento(s), a relação território e movimento social

que nele se territorializa. A partir dos territórios de resistência (TdR), onde complexas

relações  de  dominação-subordinação/resistência  constituem  “sociedades  em

movimento”, articulações maiores inter-grupos e inter-favelas constituem territórios-

de-resistência-rede,  cuja  melhor  compreensão  pode  ajudar  para  pensar  práticas

resistentes nas e a partir das favelas.

4.4.2 NÚCLEOS DE RESISTÊNCIA E(M) TERRITÓRIOS-DE-RESISTÊNCIA-

REDE

A base de uma diálogo com Deleuze e Guattari, Rogério Haesbaert (2011, pp. 279-

280) analisa:

A estruturação  de  uma  sociedade  em rede  não  é,  obrigatoriamente,  sinônimo  de
desterritorialização, pois em geral significa novas territorializações, aquelas em que o
elemento fundamental nas formação de territórios, a ponto de quase se confundir com
eles,  é  a  rede  (…)  é  possível  identificamos  um 'território  no  movimento'  ou  'pelo
movimento'  (…)  territorializar-se  significa  também,  hoje,  construir  e/ou  controlar
fluxos/redes e criar referências simbólicas num espaço em movimento.

O território, assim, é sobretudo “ação, ritmo, movimento que se repete” (ibid., p. 281)

ao mesmo tempo que:

(...)  é  necessário  distinguir,  por  exemplo,  entre  a  multiterritorialidade  potencial  (a
possibilidade  de  ela  ser  construída  ou  acionada)  e  a  multiterritorialidade  efetiva,
realizada (…)  multiterritorialidade e territórios-rede, moldados no e pelo movimento,
[indicam]  a  importância  estratégica  do  espaço  e  do  território  na  dinâmica
transformadora da sociedade. (HAESBAERT 2007, pp. 41-42).

Marcelo Lopes de Souza (1995, p.  93-94) diferencia entre territórios contínuos e

territórios-rede que prefere chamar de territórios descontínuos,  ao mesmo tempo

que reconhece que território descontínuo é, na realidade, uma rede a articular dois

ou mais territórios contínuos. Da mesma maneira que territórios formam, também,

territórios-rede, territórios de resistência formam territórios-de-resistência-rede. 
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A articulação do FPAM conecta e insere-se em uma dinâmica de lutas e trabalhos de

base que tem uma história  que começa muito  antes  de  seu surgimento  e seus

integrantes atuam em diversos círculos de militância e movimentos. Para refletir a

atuação, os avanços e as dificuldades pode ajudar em abordarmos os processos em

uma perspectiva multiescalar e multiterritorial.  Nisso, a partir  de experiências nas

relações  de  colaboração  de  grupos  de  resistência  em favela  em  geral  e  nesta

experiência do FPAM em específico surgiu uma primeira tentativa de esquematizar

as relações de núcleos de resistência em favelas do Rio de Janeiro. 

Em  termos  conceituais  sugiro  abordar  essa  atuação  dos  grupos  enquanto  uma

atuação de núcleos de resistência que estão inseridos em ao mesmo tempo que

constroem(-se a partir de) territórios-de-resistência-rede. Uma proposta de visualizar

as relações dos núcleos nestes teritórios-de-resistência-rede apresento na figura 18

(pág. 404).  Tecendo uma rede de apoio mútuo e colaboração, os grupos/núcleos

estão diante do desafio compreender estas dinâmicas e encarar os desafios que

vêm  com as  mesmas.  A  proposta  de  conceitualizar  as  nossas  relações  e

articulações  enquanto  território-de-resistência-rede  tem  assim  uma  dimensão

analítica  –  precisamos  compreender  como  estruturam-se  e  quais  dinâmicas

caracterizam  os  território-rede  em  quais  estamos  inseridas  –  e  uma  dimensão

normativa  –  o  que  podemos  fazer  e  como  podemos  trabalhar  dentro  destes

territórios-rede  para  fortalecê-los  no  sentido  mais  amplo  de  resistência  popular

favelada ao mesmo tempo que fortalece-nos e os trabalhos dos nossos grupos e

seus  objetivos  como  parte  destas  redes.  A  diversidade  de  práticas  espaciais

resistentes,  que  caracterizam em sentido  amplo  as  dinâmicas  nos  territórios  de

resistência e em sentido específico o trabalho dos núcleos de resistência constituem

estes territórios-rede.

A figura  18  mostra,  de  forma genérica  e  abstrata,  as  relações  que  envolvem a

atuação  de  núcleos  de  base  em  territórios  de  resistência.  Estas  relações  são

marcadas por territorializações simbólicas e concretas, materiais e imateriais que

constituem  territórios  descontínuos  conectados  via  fluxos  materiais  e  imateriais.

Rumos  e  dinâmicas  dos  fluxos  (aonde  chegam  e  não  chegam)  são  sujeito  de

disputas por controle que transformam, reprimem ou barram esses fluxos. Barreiras

materiais  podem  ser  a  distância,  o  alto  custo  de  transporte,  engarrafamentos,
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restrições de ir e vir (milícia, UPP, tráfico, etc.). Uma barreira imaterial, por exemplo, 

é  a  nossa dependência  (cada  vez menor  graças ao  trabalho de  comunicadores

comunitários e redes de comunicação nas redes sociais314) da grande mídia para

receber notícias de outras favelas. O impacto da mídia, enquanto desvantagem de

se  realizar  um trabalho  de  base  na  favelas,  é  expressa  em entrevistas  por  um

integrante do grupo TransFormiga:

A desvantagem, né,  a questão da comunicação … cada momento da sua vida na
favela, existe a coisa do contraponto, da lavagem cerebral que a grande mídia faz,
diariamente...  através  de  telenovelas...  bem  anestesiadas,  …  tá  melhorando,  tá
caminhando minimamente, vender essa ilusão pro favelado, quem é pobre cada vez
se fode  mais,  trabalha igual  um cachorro  uma vida  toda  pra  morrer  numa fila  de
hospital...esse é o outro  lado da questão,  a gente tem que desconstruir  a grande
ilusão... que a mídia vende diariamente... uma das grandes desvantagens!315

Para tecer uma rede de apoio mútuo e colaboração entre movimentos sociais de

base  e  os  territórios  favelados  nos  quais  se  inserem  enfrentamos  assim  o

permanente  desafio  de  superar  estas  barrerias,  precisando  saber  utilizar-nos  de

fluxos  impostos  ou  mais  gerais  estabelecidos  para  além  do  nosso  alcance  ao

mesmo  tempo  que  criar  nossos  próprios  fluxos,  trabalhar  em  prol  de  uma

multiplicidade de conexões que fortalecem os territórios-de-resistência-rede.

Não há território sem uma estruturação em rede que conecta diferentes pontos ou
áreas. (...)  antes vivíamos sob o domínio da lógica dos 'territórios-zona',  que mais
dificilmente admitiam sobreposições, enquanto hoje temos o domínio dos 'territórios-
rede', espacialmente descontínuos mas intensamente conectados e articulados entre
si (HAESBAERT 2011, p. 79).

A partir das experiências, há diferentes tipos de articulações, que expressam-se nas

práticas espaciais dos grupos. Núcleos de resistência articulam-se diretamente entre

si, criando laços fortes conforme os trabalhos se complementarem e haja sintonia

entre as práticas de inserção e trabalho de base. No território onde atuam e em

casos mais raros também em outras favelas, articulam-se com uma diversidade de

espaços e grupos na favela com quem têm menos em comum do que com outros

núcleos de resistência, mas são estas as relações que levam ao enraizamento no

seu  sentido  forte  no  território  favelado,  fundamentam  o  trabalho  comunitário  e

possibilitam uma capilaridade de via  dupla entre  os núcleos de resistência  e os

314 Com a ocupação militar surgiu um exemplo das dinâmicas possíveis quando a comunicação é
construída a partir dos territórios favelados e mantem-se independente mesmo que ganhando grande
visibilidade com a página de facebook “Maré Vive”: <https://www.facebook�.com/Marevive/?fref=ts> A
página atualmente com com mais de 40.000 “curtidas”.
315 Integrante do grupo TransFormiga em entrevista em maio de 2015.
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territórios nos quais se territorializam. Além destas articulações concretamente entre

núcleos de uma território-de-resistência-rede, para além dos laços que a constituem

os grupo têm articulações a nível de outras escalas e para além do contexto local,

também com núcleos de movimentos sociais organizados fora das favelas.

A Comunidade Chico Mendes é integrada a um movimento social que atua em dez

estados  brasileiros  e  tem  relações  internacionais,  o  grupo  Us  Neguin  enquanto

grupo  de  música  em  geral  e  de  hip-hop  em  específico  articula-se  com  uma

diversidade de outros grupos culturais, o grupo Ocupa Alemão está estreitando cada

vez mais os seus laços com o movimento negro na Bahia articulando atividades da

Campanha  Reaja  no  Rio  de  Janeiro  e  na  Bahia,  o  grupo  Roça!  colabora  com

agricultores  e movimentos sociais  do  campo e  tem conexões internacionais  que

incluem o apoio solidário de um grupo na Alemanha.

A  multiplicidade  de  escalas  e  dimensões  em  jogo  indicam  que  territórios-de-

resistência-rede são formações fluídas e abertas e que transbordam seus próprios

limites, ampliam-se e mudam de forma. Estamos diante de uma multi-escalaridade

destas formações, e cabe aos movimentos sociais de base fortalecer-se através das

escalas ao seu alcance. Seus núcleos de base, ao territorializar-se e inserir-se em

territórios-de-resistência, são nós fortes a partir  dos quais tentam fortalecer laços

intra-e inter-favela  e construir, inseridos em uma dinâmica maior, cada vez mais

fortalecer  favelas-em-resistência-rede  rumo  a  uma  cidade  “cada  vez  mais

favel(izad)a”,  cada  vez  menos  centralizada.  Favelas  libertando-se  de  sua

subordinação aos centros ao federar e fortalecer-se superando os centros rumo a

uma cidade onde não haja “nem favela (subordinada), nem centro”,  mas favelas

emancipando-se, uma sociedade igualitária instituindo-se.
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SABERES, TERRITÓRIOS, MOVIMENTOS: A LUTA CONTINUA

Esse  processo  de  dominação  do  homem  através  da  dominação  do  espaço  é
irreversível? Pode-se imaginar uma organização do espaço que não fosse ditada por
interesses do capital mas correspondesse às necessidades da sociedade (SANTOS
1978, p. 15)?316

A narrativa dominante, isto é dos dominantes, apoia-se na ideia de que progresso é

equivalente a crescimento econômico, ou seja, quanto mais pessoas que se inserem

nos circuitos do consumo, maior o progresso da sociedade, mais desenvolvida ela é.

Contam-se  os  bens  materiais  adquirido  nas  casas  das  pessoas:  geladeiras,

televisões e celulares, e com isso comprova-se que a integração das classes baixas

estaria  cada vez maior, cada vez mais os pobres urbanos estariam participando

ativamente da vida na cidade. Mais que cidade é essa e que vida é essa às quais

querem integrar as classes periféricas urbanas?

A cidade, portanto, consagra-se como uma grande mercadoria, produto de marketing e
de instrumentalização de um capital que se pretende global. Para ser cidadão nessa
cidade, é preciso estar apto a consumir ou preparado para se tornar cliente. Nesse
modelo de cidadania, não há espaço para reconhecimento, ou mesmo incorporação
do 'outro', aquele que está fora ou se põe politicamente de forma organizada (PIÑON
2006, p. 196-197).

A  vantagem  de  quem  apoia-se,  para  defender  sua  política  progressista,  em

estatísticas, é que bens de consumo são contáveis, mais facilmente quantificados do

que outros lados do “progresso”. Descasos na educação, na saúde, na qualidade de

vida das pessoas... até as vidas, com as quais o Estado acaba são escondidas atrás

de “autos de resistência”. A cada nova televisão, porém, há mais um jovem negro no

chão. Em anos recentes estamos vivenciando uma reestruturação do espaço urbano

ao qual, mais uma vez, a grande maioria das pessoas é forçada de assistir como

mero espectador, porém espectador que sente as mudanças e sofre com elas, que

lhe  são  impostas  sem  mais  questionamentos.  Obras  maciças,  uma  cidade

quebrando  e  reestruturando-se,  demolindo  as  casa  desse  'outro',   removendo-o,

controlando-o,  matando-o.  A  favela  e  o  favelado  continuam  sob  permanente

(o)pressão.

316 SANTOS, Milton. Espaço e dominação. In: AGB São Paulo, Cadernos “Seleção de textos n° 4”,
1978,  pp.  3-19.n  <http://www.indiretasdageografia.com.br/2014/07/  espaco-e-dominacao-milton-
santos-1978.html>
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“Por que eu pensava uma coisa [referente às UPP]. Eu tô vendo tudo contrário, então
me decepcionei. Tem hora que me dá vontade de vender essa casa e morar fora. Mas
eu amo esse morro. Eu amo esse morro. Por que esse morro aqui tem tudo para dar
certo317.”

Recentes  processos  de  reorganizar  o  controle  sobre  os  territórios  favelados,  no

âmbito das UPP encontraram “boa fé” por uma boa parte de moradores das favelas.

Para muitos dos que tinham, essa “boa fé” hoje cedeu espaço para uma desilusão

profunda. Essa desilusão junta-se a uma impressão geral de muitos moradores de

favela que os rumos tomados pelos que os governam não apontam para grandes

futuros:

“Vai  mudar  muito.  Vai  mudar,  mas  ainda  pro  pior.  Aguarde  que  você  vai  ver.
Governador nenhum quer saber de pobre não, cara. Ele só quer saber do voto do
pobre.  E acabou!  Vai  reivindicar  lá  para ver  se tu  consegue falar  com eles.  Num
consegue.  Mas ele  vem aqui,  passa mão no teu ombro,  paga um churrasco,  aos
meninos dá tênis, não sei lá o que, sei lá o que. Prá que isso318?”

Para pensar processos de transformação de baixo, um bom ponto de partida é a

descrença nos que nos dominam. Não vejo que essa descrença estaria faltando

entre as pessoas das classes periféricas. A indignação é grande diante das múltiplas

opressões  sofridas,  diante  de  violências  e  brutalidades  que  repetem-se  de  tal

maneira que, em fases mais calmas na favela, diga-se que “tá até tranquilo demais”. 

O cinismo das classes dominantes, a certeza que apresentam de que são capazes

de gerenciar a crise através de um aparato cada vez mais sofisticado de tecnologias

de controle (HAESBAERT 2014), a rotina e frieza com que mandam oprimir e matar

expressam que o sistema de dominação imposto na cidade do Rio de Janeiro cada

vez menos legitima-se pelo viés da conciliação e cooptação e cada vez mais a luta

de classes é assumida pelas classes dominantes declarando a guerra às classes

periféricas: buscam sua “paz” atrás de grades e tanques.

A  exceção  tornando-se  rotina  leva  a  uma  descrença  no  próprio  sistema  de

dominação capitalista, porém, pelo que parece, essa descrença impõe-se com tanta

força, que ela se estende também ao imaginário do que seria possível mudar, auto-

organizando-se.  A  vontade  de  fazer,  e  a  crença  de  conseguir  fazer,  de  agir

coletivamente para enfrentar e melhorar a situação que se vive ou sofre, parece

317 Morador do Timbau, 61 anos, em entrevista em maio de 2015.
318 Vide nota de rodapé 317.
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muitas vezes afogar-se na dimensão dos problemas que se enfrentam:

“É difícil. Você tem que ser omisso a tudo. É pensar no seu trabalho, o seu dia a dia, e
pronto. Eu mesmo sou um desses. Quero saber de nada.319“

Diante desta situação, um possível ponto de partida é não perder de vista do que já

se faz, que já se é para ser, o quanto que se resiste para existir.

A transformação social deve conservar e utilizar as identidades das áreas periféricas. 
(...)
A transformação social que destrói essa identidade tem produzido e sempre produzirá
efeitos desastrosos para as pessoas que vivem nestas áreas (JONG 2008, p. 77).

Preservar e (re-)construir identidades de resistência (CRUZ 2006) é um dos desafios

postos para os favelados e seus movimentos sociais hoje. Ao construir alternativas,

no pequeno, no dia a dia, em atos que nunca sairão nos jornais, em relações de

solidariedade e de apoio mútuo, encontram-se caminhos de uma auto-emancipação

que continua germinando nas periferias,  mesmo que nem sempre irrigados para

brotar.

Há  uma tensão  entre  a  forma pela  qual  os  centros  utilizam-se  do  espaço  para

dominar  um grupo de pessoas em seu conjunto,  diante  de sua necessidade de

fragmentar estas mesmas pessoas para que sua lutas não se fortaleçam. O que está

em  jogo  nas  relações  de  dominação-subordinação/resistência  é  uma  dinâmica

complexa em que os dominantes ao mesmos tempo que utilizam-se do território

para conjugar formas de dominação e reprimir uma classe social em seu conjunto

territorial, essa dinâmica fortalece estas classes, já que elas - no mesmo contexto

espacial-multiterritoral que lhes é posto - re-organizam-se e re-territorializam-se para

resistir. 

A subjugação  contínua  das  massas  depende  da  competição  e  desunião  interna.
Enquanto existir discriminação, e as minorias raciais ou étnicas forem oprimidas, toda
a classe trabalhadora será oprimida e enfraquecida (KOM'BOA 2015, p. 17).

A resposta para as classes periféricas está em lutar junto uma luta de classes de

muitas lutas que se complementam. As lutas para a superação das relações de

dominação trans-/intra-classe não se contradizem com, e sim fortalecem as lutas

inter-classe.

319 Vide nota de rodapé 317.
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Se uma resistência  eficaz  precisa  ser  montada  contra  a  atual  ofensiva  racista  da
classe Capitalista, a máxima solidariedade entre os trabalhadores de todas as raças é
essencial (ibid.).

Cada  vez  que  dominações  territorializam-se,  resistências  formam-se,  portanto  a

necessidade  de  fragmentar  e  desterritorializar  no  instante  que  isso  ocorre.  Nas

favelas  -  espaços  formados  por  negros,  indígenas,  migrantes  -  a  tensão  entre

dominações e resistências espacializa-se. O desafio posto continua conseguir  ler

para agir nas linhas de fuga que se abrem entre as territorializações da dominação e

a  constituição  dos  territórios  de  resistência.  As  favelas,  e  seus  saberes-fazeres

resistentes, continuam em movimento, 

A tríade “saberes (cap.2), territórios (cap.3), movimentos (cap.4)” dialoga com o foco

de cada um dos três capítulos principais deste trabalho. A investigação que propiciou

a materialização desta tese cuja escrita encerro com esta linhas, tece-se ao redor

destes três elementos. A sua articulação constrói-se enquanto pano de fundo sob o

qual  vive-se  o  presente  e  decidem-se  futuros  possíveis  das  periferias  e  seus

moradores  e,  desde  o  nível  local  ao  nível  global,  da  sociedade  globalizada  em

termos gerais. 

Em épocas passadas, o internacionalismo do movimento dos trabalhadores foi  o

horizonte e a "solidariedade internacional" um meio das classes trabalhadoras dos

diferentes países se apoiarem nas suas lutas, porém pelo próprio fato dos sistemas

dominantes  se  organizarem  por  Estado-nações,  o  quadro  de  referência  dos

movimentos revolucionários sempre foi também, sobretudo, um quadro de referência

"nacional".  Isto  se  viu  fortemente  nos  movimentos  anti-coloniais,  de  libertação

nacional, onde, uma vez que vencerem em expulsar os senhores coloniais de seus

territórios  nacionais  (impostos  pelo  colonizadores),  novos  sistemas  centrais

instalaram-se no lugar dos recém-superados. 

Existem,  na  história  revolucionária  outros  exemplos,  onde  regiões  ou  partes  de

países se levantaram e por pouco tempo conseguiram constituir territorializações-

outras, de ruptura e criação do novo, mas no que diz das “revoluções” que levaram à

divisão  do  mundo  entre  sistemas  de  dominação  capitalista  do  livre  mercado  e

sistemas  de  dominação  do  capitalismo  de  Estado  (ditas  comunistas),  todas
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ocorreram com a escala de referência "Estado-nação" e lavaram à instalação de

sistemas  de  dominação.  E  muitas  das  nossas  lutas  continuam  referindo-se,

naturalmente, às escalas e aos modos dos dominantes dividirem o mundo entre si.

Nos levantamos contra um governo de um Estado, uma prefeitura de uma cidade,

etc.

A  questão  das  territorialidades,  das  relações  centro-periferia  em  sua  múltiplas

escalas,  enfim  a  relação  das  periferias  urbanas,  dos  territórios  indígenas  e

camponeses com os centros perpassa por todas essas escalas de referência. Em

meio à diversidade entre si, suas relações resistentes com os centros fazem com

que  periferia  identifica-se  com  periferia.  A  dimensão  desta  luta  é  global,  sua

solidariedade é transnacional. Em todos os cantos, as periferias levantam-se contra

seus centros,  contra  os centros,  e  fazem e refazem-se na luta pela vida e pela

vivência, muitos tristemente pela mera e precária sobrevivência. Ao mesmo tempo

que as lutas centro-periferia são globais-transnacionais, sua multidimesnionaldiade,

-escalaridade e-territorialidade implica em que em cada território, o mais minúsculo

que seja, o todo, enquanto relação genérica, está presente. Focar na luta em uma

das inúmeras periferias, é construir uma luta numa perspectiva global, uma luta de

muitas  lutas,  das  classes  periféricas  pela  sua  auto-emancipação.  As  periferias

lutando por si, lutam por um outro todo, um todo para além de centros e periferias.

Diante de um futuro incerto, uma certeza nos resta: nas periferias, construindo e

reconstruindo-se territórios de resistência, a luta continua.

411



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS320

ABREU, Mauricio. A evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de janeiro: Prefeitura
do Rio de Janeiro, 2013. 

ANISTIA INTERNACIONAL. Você matou o meu filho. Homicídios cometidos 
pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro: Anistia Internacional, 2015.

ANNAN, Kofi A. Foreword. In: UN-HABITAT. The Challenge of Slums: Global Report
on Human Settlements. London: Earthscan, 2003.

ANTUNES, André. Famílias sem casa e casas sem família. In: Poli, Julho/Agosto
2014, pp. 2-9.

ALVITO,  Marcos.  As cores de Acari: uma favela carioca. Rio de Janeiro:  FGV,
2001. 

AQUINO, Ruben Santos Leão de.  Sociedade Brasileira: uma história através dos
movimentos sociais. Rio de Janeiro: Record, 2008.

ALQUATI, Romano. Struggle at Fiat (1964). In: Viewpoint Magazine, Issue 3, 2013.
<http://viewpointmag.com/2013/09/26/struggle-at-fiat-1964/>

ALVES, Maria Helena Moreira Alves & EVANSON, Philip. Vivendo no fogo cruzado.
Moradores de favela, traficantes de droga e violência policial no Rio de Janeiro. São
Paulo: Editora UNESP, 2011.

ARBEITSKREIS  MILITANTE  UNTERSUCHUNG.  Arbeitskreis  militante
Untersuchung  auf  dem  Workshop  in  Hamburg. März  1984.  In:  Thekla  8,
Novembro 1987, pp. 17-50.

ARIMAH,  Ben  C. Slums  as  expressions  of  social  exclusion: explaining  the
prevalence  of  slums  in  African  countries,  2010.
<http://www.oecd.org/dev/pgd/46837274.pdf>

ARNOLD,  Heinz.  Kritik  der  sozialgeographischen  Konzeption  von  Benno
Werlen. In: Geographische Zeitschrift, Ano 89, °3, pp. 135-157, 1998.

BAKUNIN, Mikhail. O conceito de liberdade. Porto: edições RÉS limitada, 1975.

BAKUNIN,  Mikhail.  A  ciência  e  a  questão  vital  da  revolução. São  Paulo:
Imaginário/Faísca, 2009. 

BARBIER, Renée. A pesquisa-ação. Brasília: Liber Livro, 2007.

320 Para  facilitar  a  identificação  dos  autores  de  sobrenome  “Santos”  estes  constam  com  seu
sobrenome completo e encontram-se na ordem alfabética do primeiro sobrenome: Carlos Nelson
FERREIRA DOS SANTOS; Boaventura de SOUSA SANTOS, Renato NASCIMENTO DOS SANTOS
assim sendo possível diferenciá-los de Milton SANTOS no decorrer da leitura.

412



BARBOSA,  Jorge  Luiz.  �a  habitação  como  direito  ao  Direito  à  Morada: um
debate propositivo sobre a regularização fundiária das favelas do Rio de Janeiro. In:
Barbosa, Jorge Luiz & Limonad, Ester (orgs.). Ordenamento territorial e ambiental.
Niterói: Editora da UFF, 2012, pp. 95-108.

BARBOSA, Jorge. Periferia como centro. In: BARBOSA, Jorge et al. (orgs.) O novo
carioca. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2012, pp. 72-73.

BARBOSA, Jorge et al.  (orgs.)  O novo carioca. Rio de Janeiro: Mórula Editorial,
2012.

BARTHOLL,  Timo.  Offene  Geografien,  offen  Räume:  Acampamento
Intercontinental  da  Juventude (Weltsozialforum  2005, Porto  Alegre,  Brasilien).
Experimentstadt  auf  der  Suche  nach  neuen  Formen  des  gesellschaftlichen
Zusammenlebens. Dissertação de “Diplom”, Universidade Eberhard-Karls Tübingen,
2005.
<http://www.theopenunderground.de/@pdf/kapital/schlaraffia/offeneGeografien.pdf>

BARTHOLL, Timo. Radikal und emanzipatorisch: Geografie mal anders. Ein Einlick
in kritische Geografien. Tübingen, 2008. 
<http://orangotango.info/wp-content/uploads/Geografie-mal-anders.pdf>

BARTHOLL,  Timo.  Movimento  social  urbano  e  PAC-Manguinhos  (Rio  de
Janeiro): Mobilização de baixo, desmobilização de cima. In: ENANPUR (org.). Anais
do  XV Encontro  da  Associação  Nacional  de  Pós-graduação  e Pesquisa  em
Planejamento Urbano e Regional. Recife: ENANPUR, 2013, s.p.

BARTHOLL, Timo. Favela: Territorium-Widerstand. In: Araújo, Shadia Husseini de et
al.  (orgs.).  Widerständigkeiten  im  Land  der  Zukunft.  Andere  Blicke  auf  und  aus
Brasilien. Münster: Unrast, 2014a, pp. 245-253.

BARTHOLL, Timo. Prólogo: da China ao Brasil, o mundo está em luta. In: RUCKUS,
RALF & BARTHOLL,  TIMO (orgs.):  China:  Avanço  do  capital  e  revolta  na  nova
fábrica do mundo. Rio de Janeiro: Consequência, 2014b, pp. 9-11.

BARTHOLL,  Timo  &  TEIXEIRA,  Eduardo  Tomazine.  Apresentação. In:  Zibechi,
Raúl.  Territórios  em resistência:  cartografia  política  das  periferias  urbanas latino-
americanas. Rio de Janeiro: Consequência, 2015, pp. 11-15.

BAYAT,  Asef.  Leben  als  Politik. Wie  ganz  normale  Leute  den  Nahen  Osten
verändern. Berlin: Assoziation A, 2010. 

BELINA, Bernd. Kritische Geographie: Bildet Banden! Einleitung zum Themenheft.
In: ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 2008, ano 7,  n°3, pp.
335-349.

BENSAїD, Daniel. Und dennoch kämpfen sie… In: Jour Fixe Initiative Berlin (org.):
Klassen und Kämpfe. Münster: Unrast, 2006, pp. 15-31.

413



BERTHIER, René. �refácio. In: Samis, Alexandre. Negras Tormentas. O federalismo
e o internacionalismo na comuna de Paris. São Paulo: Hedra, 2011, pp. 11-23.

BEWERNITZ, Thorsten. Klasse[n] von Gewicht? Probleme des Klassenkampfes in
der  Postmoderne.  In:  Mümken,  Jürgen  (org.).  Anarchismus  in der  Postmoderne.
Beiträge zur anarchistischen Theorie und Praxis, Frankfurt: Edition AV, 2005, pp. 63-
96.

BIRKNER,  Martin  &  FOLTIN,  Robert.  (Post-)Operaismus. Von  der
Arbeiterautonomie zur  Multitude.  Geschichte und Gegenwart,  Theorie  und Praxis.
Reihe Theorie.org, Stuttgart: Schmetterling, 2010.

BLOMLEY, Nikolas K. Activism and the Academy. In: Environment and Planning D:
Society and Space, 12 (4), 1994, pp. 383-385.

Bookchin,  Murray.  (2014)  The  Next  Revolution: Popular  Assemblies  and  the
Promise of Direct Democracy. London: Verso, 2014.

BORDA,  Orlando  Fals.  Internationale  Perspektiven  der  Aktionsforschung. In:
MOSER,  Heinz  &  ORNAUER,  Helmut  (orgs.).  Internationale  Aspekte  der
Aktionsforschung, München: Kösel, 1978. 

BORDA, Orlando Fals. Conocimiento y poder popular: lecciones con campesinos
de Nicaragua, México e Colombia. Bogotá: Siglo XXI, 1986.

BORDA, Orlando Fals. Ante la crisis del país: ideas-accion para el cambio. Bogotá:
Áncora, 2003. 

BORDA,  Orlando  Fals.  Una  sociología  sentipensante  para  América  Latina.
Bogotá: Siglo del Hombres/CLACSO, 2009.

BORDA, Orlando Fals.  La investigación participativa y la geografia. In: Farfán,
Nicolás Herrera & Guzmán, Lorena López.  Ciencia, compromiso y cambio social:
Orlando  Fals  Borda,  Antología.  Buenos  Aires:  Editorial  El  Colectivo/Lanzas  y
Letras/Extensión Libros: 2013a, pp. 335-340.

BORDA, Orlando Fals.  Es posible una sociologia de la liberación?  In: Farfán,
Nicolás Herrera & Guzmán, Lorena López.  Ciencia, compromiso y cambio social:
Orlando  Fals  Borda,  Antología.  Buenos  Aires:  Editorial  El  Colectivo/Lanzas  y
Letras/Extensión Libros: 2013b, pp. 155-160. 

BORDA,  Orlando  Fals  &  RAHMAN,  Muhammad  Anisur  (orgs.).  Action  and
knowledge. Breaking  the  monopoly  with  participatory  action-research.  London:
Intermediate Technology Publications/New York: Apex Press, 1991.

BORDA, Orlando Fals & RAHMAN, Muhammad Anisur.  La situacion actual y las
perspectivas de la investigación-acción participativa em el mundo. In: Revista
Comunciación, Estudios Venezolanos de Comunicación, ano XXI, 1996, pp. 14-20. 

414



BOSCO, Francisco. Prefácio. In: Barbosa, Jorge et al, (orgs.). O novo carioca. Rio
de Janeiro: Mórula Editorial, 2012, pp. 7-9.

BOURDIEU, Pierre. Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 1998.

BRAATHEN,  Einar, et  al.  Rio de  Janeiro. Relato  de  pesquisa.  Bonn:  European
Association of Development Institutes, 2013.

BRAND,  Ulrich.  Gegen-Hegemonie. Perspektiven  globalisierungskritischer
Strategien. Hamburg: VSA, 2005.

BREITBART, Myrna (Org.) Anarquismo y geografia. Barcelona: Oikos-Tau, 1989.

BRINGEL,  Breno  &  VARELLA,  Renata  Versiani  Scott.  Pesquisa  Militante  e
Produção  de  Conhecimentos: o  enquadramento  de  uma  perspectiva.  2014.
<http://netsal.iesp.uerj.br/images/diversos/Texto-base.pdf>

BRITO, Felipe & OLIVEIRA, Pedro Rocha de.  Até o último homem. São Paulo:
Boitempo, 2013.

BROGIATO, Heinz Peter. Geschichte der deutschen Geographie im 19. und 20.
Jahrhundert -  ein  Abriss.  In:  Schenk,  Winfried  &  Schliephake,  Konrad  (org.):
Allgemeine Anthropogeographie. Gotha: Klett, 2005, pp. 41-82. 

BROWNE, Kath; BAKSHI, Leela & LAW, Arthur. Positionalities: It's not About Them
and Us, It's About Us. In: Smith, Susan J. et al.  (orgs.) The SAGE Handbook of
Social Geographies. Thousand Oaks/London: SAGE, 2010, pp. 586-606.

BRUM, Mario.  Cidade Alta: História, memórias e estigma de favela num conjunto
habitacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ponteio, 2012.

BUNGE,  William.  Fitzgerald:  geography  of  a  revolution. Athens,  Georgia:
Schenkman, 2011.

BURGOS,  Marcelo  Baumann.  A utopia  da  comunidade. Rio  das  Pedras,  uma
favela carioca. Rio de Janeiro: PUC, 2002.

BURGOS, Marcelo Baumann.  Favela: uma forma de luta pelo direito à cidade. In:
Mello, Marco Antonio da Silva et al. (org.). Favelas cariocas ontem e hoje. Rio de
Janeiro: Garamond, 2012, pp. 373-392.

CALDEIRA,  Clovis.  Mutirão: formas  de  ajuda  mútua  no  meio  rural.  São  Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1956. 

CAMARGO, José Márcio. Palestra proferida no Seminário “Os futuros possíveis das
favelas da cidade do Rio de Janeiro.”  In:  SILVA, Jailson de Souza & BARBOSA,
Jorge Luiz. Favela: alegria e dor na cidade. Rio de Janeiro: Senac, 2005, pp. 127-
144.

415



CAMPOS, Andrelino. �o Quilombo à favela. A produção do 'Espaço Criminalizado'
no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

CAMPOS,  Rui  Ribeiro  de.  A geografia  crítica  brasileira  na  década  de  1980:
tentativas de mudanças radicais. In: GEOGRAFIA 26, n° 3, 2001, pp. 5-36.

CARLOS, Ana Fani Alessandri.  A prática espacial urbana como segregação e o
“direito à cidade” como horizonte utópico. In: Vasconcelos, Pedro de Almeida et
al. A cidade contemporânea. Segregação espacial. São Paulo: Contexto, 2013, pp.
95-126.

CARVALHO, DEIZE. Vencendo as adversidades: autobiografia de Deize Carvalho.
São Paulo: Nós por nos, s.a.

CASTELLS,  Manuel.  The  city  and the  grassroots:  a  cross-cultural  theory  of
urban social movements. London: Edward Arnold, 1983.

CASTORIADIS,  Cornelius.  Figuras  do  pensável: as  encruzilhadas  do  labiritino.
Volume VI. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 

CAVALLIERI, Fernando & VIAL, Adriana: Favelas na Cidade do Rio de Janeiro: o
quadro  populacional  com  base  no  Censo  2010.  Coleção  Estudos  Cariocas  do
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), Rio de Janeiro: Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro – Instituto Pereira Passos, 2012.

CECEÑA, Ana Esther. Presentación. Ceceña, Ana Esther (org.). De los saberes de
la dominacion y de la emancipación. Buenos Aires: Consejo, 2008a, pp. 9-14.

CECEÑA, Ana Esther. De saberes y de emancipaciones. In:  Ceceña, Ana Esther
(org.).  De  los  saberes  de  la  dominacion  y  de  la  emancipación.  Buenos  Aires:
Consejo, 2008b, pp. 15-35.

CECEÑA, Ana Esther  (org.).  Os desafios das emancipações em um contexto
militarizado. São Paulo: Expressão Popular/CLACSO, 2008c.

CECEÑA, Ana Esther.  Apresentação. In: Ceceña, Ana Esther (org.). Os desafios
das  emancipações  em  um  contexto  militarizado.  São  Paulo:  Expressão
Popular/CLACSO, 2008d, pp. 7-9.

CECEÑA,  Esther.  Introdução: hegemonias  e  emancipações  no  século  XXI.  In:
Ceceña, Esther (org.): Hegemonias e emancipações no século XXI. Buenos Aires,
CLACSO, 2005, pp. 7-14.

CHATTERTON, Paul.  Demand the possible:  journeys in changing our world as a
public activist-scholar. In: Antipode, 40 (3), 2008, pp.  421-427.

CHATTERTON,  Paul  et  al.  Relating  action  to  activism. Theoretical  and
methodological  reflections.  In:  Kindon,  Sara  et  al.  (orgs.):  Participatory  action
research methods and approaches: connecting people, participation and place. New
York: Routledge, 2007, 216-222.

416



CLOKE,  Paul.  �eliver  us  from  evil? Prospects  for  living  ethically  and  acting
politically in human geography. In: Progress in Human Geography, 26,5, 2002, pp.
587-604.

COLECTIVO SITUACIONES.  Genocida en el barrio. Mesa de escrache popular.
Situaciones 5 (+1). Colección de mano en mano. Buenos Aires: Tinta Limón,  2001.

COLECTIVO  SITUACIONES.  Prólogo  -  sobre  el  metodo. In:  Movimiento  de
Trabajadores Desocupados de Solano & Colectivo Situaciones. La hipotesis 891:
más allá de los piquetes. Tinta Limón, Buenos Aires: Tinta Limón, 2002, pp. 9-14.

COLECTIVO  SITUACIONES.  Sobre  el  militante  investigador. 2003.
<http://eipcp.net/transversal/0406/colectivosituaciones/es>

COLECTIVO  SITUACIONES.  Algo  más  sobre  la  militancia  de  investigación.
Notas al pie sobre procedimientos e (in)decisiones. In: Malo, Marta (org.). Nociones
comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia. Madrí: Traficantes
de sueños, 2004, pp. 94-110.

COLECTIVO SITUACIONES.  Colectivo Situaciones (grupo de reflexión política y
militancia). In: Sitrin, Marina. Horizontalidad. Voces de Poder Popular em Argentina.
Buenos Aires: Cooperativa Chilavert Artes Gráficas, 2005, pp. 169-170.

COLETIVO  ANARQUISTA  LUTA  LIBERTÁRIA:  Luta  libertária –  militância  e
ativismo. Primeiro publicado Combate Anarquista, n.37 e n.38, Julho/Augusto 2004,
<https://anarquismorj.wordpress.com/textos-e-documentos/teoria-e-debate/luta-
libertaria-militancia-e-ativismo/>

COORDENAÇÃO ANARQUISTA BRASILEIRA.  Teoria e ideologia. In:  Socialismo
Libertário, 2, 2014, pp. 6-19.

CORRÊA, Felipe. Apresentação: Da periferia para o centro: sujeito revolucionário e
transformação social. In:  Jong, Rudolf de.  A concepção libertária da transformação
social revolucionária. São Paulo: Faísca, 2008, pp. 9-32.

CORRÊA, Felipe. Ideologia e estratégia. Anarquismo, movimentos sociais e poder
popular. São Paulo: Faísca, 2012a.

CORRÊA, Roberto Lobato. Espaço: um conceito-chave da Geografia. In: Castro, Ina
et al. (orgs.): Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012b,
pp. 15-48.

CORRÊA,  Roberto  Lobato.  Segregação  residêncial:  classes sociais  e  espaço
urbano. In:  Vasconcelos,  Pedro  de  Almeida  et  al.  A  cidade  contemporânea:
segregação espacial. São Paulo: Contexto, 2013, pp. 39-59.

COUNTER CARTOGRAPHIES  COLLECTIVE.  Counter  (Mapping)  Actions:
Mapping  as  Militant  Research.  In:  ACME:  An  International  E-Journal  for  Critical
Geographies, 11 (3), 2012, pp. 439-466.

417



CRANG, Mike. �ualitative methods: touchy, feely, look-see? In: Progress in Human
Geography 27, Heft 4, 2003, pp. 494-504.

CRUZ,  Valter  do  Carmo.  R-existências,  territorialidades  e  identidades  na
Amazônia. In: Terra Livre, ano 22, vo. 1, n° 26, 2006, pp. 63-89.

CRUZ. Valter do Carmo.  A teoria como caixa de ferramentas: reflexões sobre o
uso dos conceitos na pesquisa em geografia. In: Anais do X ENAPEGE, 07 a 10 de
outubro de 2013, pp. 4454-4466.

DAVIS, Mike. Planet of slums. New York: Verso, 2006.

DAVIS, Mike. Planeta favela. São Paulo: Boitempo, 2013.

DELEUZE, G. & GUATTARI, F. (1977): Rhizom. Berlin.

DENZIN, Norman K. & LINCOLN, Yvonna S.  The SAGE handbook of qualitative
research. Thousand Oaks/London: SAGE, 2005.

DIAS,  Alexandre.  A Maré no ritmo das ONGs: Uma análise sobre o papel  das
oficinas  musicais  de  Organizações  Não-Governamentais  no  bairro  Maré/Rio  de
Janeiro. Dissertação. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e
Artes, Escola de Música, 2011. 

DIEGUEZ, Carla. O que é classe social? Texto publicado online em 16 de julho de
2008.  <https://portogente.com.br/colunistas/carla-dieguez/o-que-e-classe-social-
18332> Acesso em 28/04/2015.

EINSTEIN,  Albert.  Porquê  o  socialismo? Artigo  republicado  em  2002,  versão
original  escrita  em  1949  para  o  lançamento  da  revista  Monthly  Review.
<http://resistir.info/mreview/porque_o_socialismo.html> Acesso em 10/04/2015

EMERSON, Renato. Movimentos sociais e Geografia: sobre a(s) espacialidade(s)
da ação social. Rio de Janeiro: Consequência, 2011.

ESCOBAR,  Arturo.  Sentipensar  con  la  tierra:  nuevas  lecturas  sobre  desarollo,
territorio e diferencia. Medellín: UNAULA, 2014.

FANON, Frantz. Black skin, white masks. London: Pluto Press, 2008.

FEDERAÇÃO  ANARQUISTA  DO  RIO  DE  JANEIRO.  Anarquismo  social  e
organização. São Paulo: Faísca, 2009.

FEDERAÇÃO ANARQUISTA URUGUAIA. O que é ideologia? São Paulo: Faísca, 
2009.

FEDERACION ANARQUISTA URUGUAIA. Huerta grande – a importância da teoria.
Sem ano. <https://anarquismorj.wordpress.com/textos-e-documentos/teoria-e-
debate/ huerta-grande-a-importancia-da-teoria-fau/>

418



FERNANDES, Florestan. Capitalismo dependente e classes sociais na América
Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

FERNANDES, Tanja Maria & COSTA, Renato Gama-Rosa. História de pessoas e
lugares: memórias das comunidades de Manguinhos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.

FERREIRA  DOS  SANTOS,  Carlos  Nelson.  Movimentos  urbanos  no  Rio  de
Janeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

FEYERABEND,  Paul.  Erkenntnis  für freie  Menschen. Frankfurt  am  Main:
Suhrkamp, 1980.

FEYERABEND, Paul.  Wider den Methodenzwang. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1983.

FIELL, REPPER. Da favela para as favelas: história e experiência do Repper Fiell.
Rio de Janeiro: Malungo, 2011.

FOLKE, Steen. Why a radical geography must be Marxist. Antipode 4, 1972, pp.
13-18.

FOUCAULT,  Michel:  Andere  Räume.  In:  Barck,  Karlheinz  (org.).  Aisthesis:
Wahrnehmung  heute oder  Perspektiven  einer  anderen  Ästhetik;  Essais. Leipzig:
Reclam, 1993, p. 39. 

FOUCAULT, Michel. In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collége de
France (1975-76). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999. 

FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes,
2008.

FRANK, Andre Gunder. The development of underdevelopment. In: Chew, Sing &
Denemark, Robert (orgs.). The underdevelopment of development: essays in honour
of Andre Gunder Frank. Thousand Oaks: Sage Publications, 1996, pp. 27-37.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. 

FREIRE-MEDEIROS, Bianca.  Gringo na laje. Produção, circulação e consumo da
favela turística. Rio de Janeiro: FGV, 2009)

FREUNDE  UND  FREUNDINNEN  DER  KLASSENLOSEN  GESELLSCHAFT.  28
Thesen zur Klassengesellschaft. In: Kosmoprolet, Heft 1, 2007, pp. 10-51.

FRICKE, Werner.  Aktionsforschung in schwierigen Zeiten.  In: Jostmeier, Milena
et  al.  (orgs.):  Sozialen  Wandel  gestalten.  Zum  gesellschaftlichen
Innovationspotenzial von Arbeits- und Organisationsforschung. Dortmunder Beiträge
zur Sozialforschung, Hamburg: Springer, 2014, pp 213-236.

FRINGS,  Christian.  Militante  Untersuchung. In:  ABC  der  Alternativen  2.0.  Von
Alltagskultur bis Zivilgesellschaft. Hamburg: VSA, 2012, pp. 166-167.

419



FULLER, Duncan & KITCHEN, Rob (orgs.). Radical Theory/Critical Praxis: Making
a Difference Beyond the Academy? Anais de congresso, 2004. <http://www.praxis-
epress.org/rtcp/contents.html>

GALEANO, Eduardo.  Las venas abiertas de América Latina. Ciudad de México,
D.F./Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2004.

GOHN, Maria da Glória. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais,
ONGs e redes solidárias. São Paulo: Cortez, 2005.

GONÇALVES, Rafael Soares. Favelas do Rio de Janeiro: história e direito. Rio de
Janeiro: Pallas/PUC, 2013.

GRÄBEL,  Carsten.  Die  Erforschung  der  Kolonien:  Expeditionen  und  koloniale
Wissenskultur deutscher Geographen, 1884-1919. Bielefeld: transcript, 2015. 

GRAEBER, David.  Fragmentos de uma antropologia anarquista. Porto  Alegre:
Deriva, 2011.

GROSFOGUEL, Ramón. Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of
Political-Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality. In:
Transmodernity:  Journal  of  Peripheral  Cultural  Production  of  the  Luso-Hispanic
World, 1(1), 2011, s.p. <http://escholarship.org/uc/item/21k6t3fq#page-4>

HAESBAERT, Rogério. Território e multiterritorialidade: um debate. GEOgraphia,
Ano IX, N° 17, 2007, pp. 19-45. 

HAESBAERT, Rogério  da  Costa.  O  mito  da  desterritorialização:  do  “fim  dos
territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand, 2011.

HAESBAERT, Rogério  da  Costa.  Territórios  Alternativos.  São Paulo:  Contexto,
2012a. 

HAESBAERT, Rogério.  Desterritorialização: entre as redes e os aglomerados de
exclusão. In: Castro et al. Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2012b, pp. 165-206.

HAESBAERT, Rogério.  Viver  no  limite:  território  e  multi/transterritorialidade  em
tempos de in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.

HAESBAERT, Rogério.  Sobre as i-mobilidades do nosso tempo - e das nossas
cidades. Texto apresentado no XIV Simpósio Nacional de Geografia Urbana, Recife,
08 a 12 de dezembro de 2015. Publicação na Revista Mercator, revista de Geografia
da Universidade Federal Cearense no prelo. 

HAESBAERT, Rogério da Costa & PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter.  A nova
desordem mundial. São Paulo: UNESP, 2005.

420



HAO REN et  al. A sobrevivência e as lutas coletivas dos trabalhadores nas
empresas privadas do litoral chinês desde os anos 1990. In: Bartholl,  Timo &
Ruckus, Ralf (orgs.). China: avanço do capital e revolta na nova fábrica do mundo.
Rio de Janeiro: Consequência, 2014, pp.69-101.

HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o
privilégio da perspectiva parcial. In: Cadernos Pagu (5), 1995, pp. 07-41.

HARVEY, David. Social justice and the city. Oxford: Blackwell, 1988. 

HARVEY, David. Class relations, social justice and the politics of difference. In:
Keith,  Michael  &  Pile,  Steve  (orgs.).  Place  and  the  politics  of  identity.  London:
Routledge,  1993, pp. 41-66.

HARVEY, David.  Spaces  of  capital: towards  a  Critical  Geography.  New  York:
Routledge, 2001.

HARVEY, David.  Spaces of global capitalism: a theory of uneven geographical
development. New York: Verso, 2006.

HARVEY, David et al. Occupy: movimentos de protesto que tomaram as ruas. São
Paulo: Boitempo, 2012.

HARVEY, David.  “Listen, anarchist!” Texto publicado em 10 de junho de 2015 e
disponível em: <http://davidharvey.org/2015/06/listen-anarchist-by-david-harvey/>
HERR,  Kathryn  &  ANDERSON,  Gary  L.  The  action  research  dissertation.
Thousand Oaks/London/Nova Delhi: Sage, 2005.

HEYNEN, Nik & BARNS, Trevor. Foreword to the 2011 edition. In: Bunge, William.
Fitzgerald: geography of a revolution. Athens (Georgia/EUA): Schenkman, 2011, pp.
VII-XVI.

HOLLOWAY, John.  Change  the  world  without  taking  power. The  meaning  of
revolution today. London/Ann Arbor: Pluto Press, 2005.

HOLLOWAY, John. Crack capitalism. London/Ann Arbour: Pluto Press, 2010.

JENNINGS, Andrew et al.  Brasil em jogo: o que fica da copa e das Olímpiadas?
São Paulo: Boitempo, 2014.

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo:
Livraria Francisco Alves, sem ano. 

JOHNSTON,  R.J.  Geografia  e  geógrafos:  a  geografia  anglo-americana  desde
1945. São Paulo: Difel, 1986.

JONG,  Rudolf  de.  A  concepção  libertária  da  transformação  social
revolucionária. São Paulo: Faísca, 2008.

421



KATZ,  Frank.  �arten auf  die  immaterielle  Arbeiterbewegung. In:  Kosmoprolet,
Heft 1, 2007, pp. 112-128.

KELLERMANN,  PHILIPPE  (org.).  Anarchismus,  Marxismus,  Emanzipation:
Gespräche über  die  Geschichte und Gegenwart  der  sozialistischen Bewegungen.
Berlin: Die Buchmacherei, 2012. 

KELLERMANN, PHILIPPE (org.). Anarchismusreflexionen. Zur kritischen Sichtung
des anarchistischen Erbes. Gespräche. Lich: Edition AV, 2013.

KEMMIS,  Stephen  &  McTAGGART,  Robert.  Participatory  Action  Research:
communicative  action  and  the  public  sphere.  In:  Denzin,  Norman  K.  &  Lincoln,
Yvonna S. (orgs.).  The SAGE handbook of  qualitative research. Thousand Oaks:
Sage, 2005, pp. 559-604.

ERVIN. Lorenzo Kom'boa. Anarquismo e revolução Negra. Rio de Janeiro: 
Coletivo Editorial Sunguilar, 2015. 

KROPOTKIN, Piotr.  What geography ought to be.  Texto publicado originalmente
em 1885. 
<http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/kropotkin/whatgeobe.html>

KROPOTKIN, Piotr. Apoio Mútuo: um fator de evolução. Porto Alegre: Deriva, s.a.

LACOSTE, Yves. A geografia – isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra.
São Paulo: Papirus, 2001. 

LANDAUER, Gustav.  Der Geist der permanenten Revolution. In: Borries, Achim
von  &  Weber-Brandies,  Ingeborg  (orgs.).  Anarchismus.  Theorie,  Kritik,  Utopie.
Nettersheim: Graswurzelrevolution, 2007, pp. 133-134.

LANDER, Edgardo. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In: Lander,
Edgardo. (org.). A colonialidade do saber. Buenos Aires: CLACSO, 2005, pp. 8-23.

LATHER,  Patti.  Research  as  praxis. In:  Harvard  Educational  Review, (56),  n°3,
1986, pp. 257-278.

LEÃO, Carolina Valéria de Moura.  Educação popular: ausências e emergências
dos  novos  conhecimentos  e  sujeitos  políticos  da  economia  solidária. Tese  de
doutoramento, Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Economia e Gestão,
2014.
 
LEFÉBVRE, Henri.  A produção do espaço. Tradução de 2006.  Belo Horizonte:
UFMG. <http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/1a_aula/
A_producao_do_espaco.pdf>

LEFÉBVRE, Henri. O direito à cidade. Lisboa: Letra Livre, 2012.

422



LIMONAD, Ester. Urbanização e organização na era dos fluxos. In: Santos, Milton
&  Becker,  Bertha  K.  (orgs.).  Território,  territórios.  Ensaios  sobre  o  ordenamento
territorial. Rio de Janeiro: DP&A, 2006, pp. 147-172.
  
LOPES,  Gustavo,  AMORIM,  Vânia  &  CAVLLIERI,  Fernando. Favelas  cariocas:
comparação das áreas ocupadas 2004-2011 .  Coleção Estudos Cariocas. Rio de
Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – Instituto Pereira Passos, 2011.

MALO, Marta.  Prólogo. In: MALO, Marta (Ed.): Nociones comunes. Experiencias y
ensayos entre investigación y militancia. Madrí: Traficantes de sueños, 2004, pp. 13-
40.

MARCOS, Subcomandante Insurgente. Nem o centro e nem a periferia:  sobre
cores, calendários e geografias. Porto Alegre: Deriva, 2008. 

MARICATO,  Ermínia:  Posfácio. In:  DAVIS,  Mike.  Planeta  favela.  São  Paulo:
Boitempo, 2013, pp. 209-224.

MARICATO, Ermínia (org.). Cidades rebeldes: passe livre e as manifestações que
tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013.

MARTINS, Flávia Elaine da Silva. Aproximar sem reduzir: as derivas e a pesquisa
de campo em Geografia Urbana. In: Espaço e Tempo, 15, São Paulo: GEOUSP,
2004, pp. 139-149.

MATTICK,  Paul.  Business  as  usual: Krise  und  Scheitern  des  Kapitalismus.
Hamburg: Nautilus, 2012. 

MAZZEO, Miguel. Prólogo. In: Stratta, Fernando & Barrera, Marcelo (orgs.): El tizón
encendido: protesta social  y territorio en la Argentina de la posdictadura. Buenos
Aires: El Colectivo, 2009, pp. 13-17.

MAZZEO, Miguel &  STRATTA, Fernando.  Introducción. In: Mazzeo, Miguel et al.
(2007): Reflexiones sobre poder popular. Buenos Aires: El Colectivo, pp. 7-16.

MEZZANDRO, Sandro. Operaísmo e pós-operaísmo. In: Lugar Comum, 42, 2014,
pp. 85-92.

MIGNOLO,  Walter.  A colonialidade de  cabo a  rabo:  o  hemisfério  ocidental  no
horizonte conceitual da modernidade. In: Edgardo Lander (org). A colonialidade do
saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Colección
Sur Sur, Buenos Aires: CLACSO, 2005, pp. 33-49. 

MILITANT  RESEARCH  COLLECTIVE  (org.).  Militant  research  handbook. New
York:  New  York  University/Steinhardt,  2013.  <http://militantresearchcollective.org
/MRC/handbook.html>

423



MITCHELL,  Don.  The  People’s  Geography  Project: popularizing  Radical
Geography. In: Toshio Mizuuchi (Org.) Critical and Radical Geographies of the Social,
the Spatial,  and the Political,  Urban Research Plaza Research Paper °1,  Osaka:
Department of Geography, Osaka City University, 2006, pp. 10-21. 

MONCAYO,  Victor  Manuel.  Presentación. Fals  Borda:  hombre  hicotea  y
sentipensante.  In:  BORDA,  Orlando  Fals.  Una  sociología  sentipensante  para
América Latina. Bogotá: Siglo del Hombres/CLACSO, 2009, pp. 9-19.

MONTALDI,  Danilo.  Introduction  to  L'operaio  americano  (1954). In:  Viewpoint
Magazine,  Issue  3,  2013.  <http://viewpointmag.com/2013/09/27/introduction-to-
loperaio-americano-1954/>
MOORE, Adam.  Rethinking scale as a geographical category: from analysis to
practice. In: Progress in Human Geography, 32, °2, 2008. pp. 203-225.

MORAES,  Antonio  Carlos  Robert  de.  Geografia.  Pequena  História  Crítica.  São
Paulo: Annablume, 1997.

MORAES, Antonio Carlos Robert  de.  Ideologias Geográficas:  espaço,  cultura e
política no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1988.

MOREIRA,  Ruy.  Introdução. O  saber  geográfico:  para  que/quem  serve? In:
MOREIRA,  Ruy  (org.):  Geografia:  teoria  e  crítica.  O  saber  posto  em  questão.
Petrópolis: Vozes, 1982a, pp. 2-4.

MOREIRA,  Ruy.  Geografia,  ecologia,  ideologia:  “totalidade  homem-meio”  hoje
(espaço e processo do trabalho). In: Moreira, Ruy (Org.): Geografia: teoria e crítica.
O saber posto em questão. Petrópolis: Vozes, 1982b, pp. 99-116.

MOREIRA, Ruy. O que é Geografia? São Paulo: Brasiliense, 2011.

MOSER,  Heinz.  Aktionsforschung  als  kritische  Theorie  der
Sozialwissenschaften. München: Kösel, 1975.

MOSER,  Heinz.  Methoden  der  Aktionsforschung -  eine  Einführung.  München:
Kösel, 1977. 

MOSER. La investigation-accion como nuevo paradigma en ciencias sociales.
In: Borda, Orlando Fals (org.): Critica y politica en ciencias sociales. El debate teoria
y practica, Bogota: Punta de Lanza, 1978, s.p.

MOSER,  Heinz.  Praxisforschung  als  Mittel  zur  Entwicklung  von
Fachhochschulen. In: Beiträge zur Lehrerbildung, 16(1), 1998, pp. 49-56.

MOTTA,  Sara.  Epistemologies  of  the  Opressed. Trabalho  apresentado  à
Conferência  Social  Moviments  in  the  Post-Colonial  (CSSGJ)  na  Universidade de
Nottingham, Junho de 2008.

424



MÜMKEN,  Jürgen.  Anarchismus  in  der  Postmoderne: eine  Einführung.  In:
Mümken,  Jürgen  (org.).  Anarchismus  in  der Postmoderne.Beiträge  zur
anarchistischen Theorie und Praxis. Frankfurt: Edition AV, 2005, pp. 11-23.

NASCIMENTO DOS SANTOS, Renato. Movimentos sociais e geografia: sobre
a(s) espacialidade(s) da ação social. Rio de Janeiro: Consequência, 2011.

NATAL, Jorge.  Notas sobre as mudanças recentes do capitalismo mundial  e
brasileiro. Revista PRAIAVERMELHA, Rio de Janeiro, v. 19 no 1, Jan-Jun 2010, pp.
13-24.

NEGRI, Antonio & HARDT, Michael. Empire. Frankfurt am Main: Campus, 2002. 

OLIVEIRA, Márcio Piñon de. O retorno à cidade e novos territórios de restrição à
cidadania.  In:  Santos,  Milton  &  Becker,  Bertha  K.  (orgs.).  Território,  territórios:
ensaios sobre o ordenamento territorial. Rio de Janeiro: DP&A, 2006, pp. 173-198.

OLIVEIRA, Márcio Piñon de. A favela e a utopia do direito à cidade no Rio de
Janeiro. Texto apresentado no IX Coloquio Internacional de Geocrítica. Porto Alegre,
28/05-01/06 de 2007. <http://www.ub.edu/geocrit/9porto/pinon.htm>

PADOLFI, Dulce Chaves & GRYNSZPAN, Mario (orgs.) A favela fala: depoimentos
ao CPDOC. Rio de Janeiro: FGV, 2003.

PAIN, Rachel.  Social  geography:  on action-  orientated research. In:  Progress in
Human Geography 27, °5, 2003, pp. 649-657.

PAIN,  Rachel.  Social  geography: participatory  research.  In:  Progress  in  Human
Geography 28, °5, 2004, pp. 652-663.

PEAKE, Linda & SHEPPARD, Eric.  The emergence of radical/critical geography
within North America. Revista Online ACME, 13, 2014, pp. 305-327.

PEET, Richard.  Radical Geography: alternative viewpoints on contemporary social
issues. Chicago: Maaroufa, 1977.

PEET, Richard. Modern Geographical Thought. Oxford: Blackwell, 1998. 

PICKERILL,  Jenny  &  CHATTERTON,  Paul.  Notes  towards  autonomous
geographies: creation,  resistance  and  self-management  as  survival  tactics.  In:
Progress in Human Geography 30, n°6, 2006, pp.1-17.

PILE, Steve.  Introduction: opposition, political identities and spaces of resistance.
In: PILE, Steve & Keith, Pile (org.): Geographies of Resistance. Londres e Nova York:
Routledge, 1997.

PIVEN, Frances Fox.  Reflections on Scholarship and Activism. In: Antipode, 42
(4), 2010, pp. 806-810.

425



PORTO-GONÇALVES,  Carlos  Walter.  A  Geografia  está  em  crise.  Viva  a
Geografia. In:  Moreira,  Ruy (org.),  Geografia:  teoria e crítica.  O saber posto em
questão. Petrópolis: Vozes, 1982, pp. 72-95.

PORTO-GONÇALVES,  Carlos  Walter.  Geo-grafias.  Movimiento  sociales,  nuevas
territorialidades y sustentabilidad. Cidade do México: Siglo XXI, 2001.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Da Geografia às geo-grafias: um mundo em
busca de novas territorialidades. In: Ana Esther Ceceña & Emir Sader. (Org.). La
guerra infinita: hegemonía y terror mundial. Buenos Aires: Clacso, 2002, pp. 217-
256.
 
PORTO-GONÇALVES,  Carlos  Walter.  A  geograficidade  do  social: uma
contribuição para o debate metodológico sobre estudos de conflitos e movimentos 
sociais na América Latina. In: Seoane, José (Org.). Movimientos sociales y conflicto 
en América Latina. Buenos Aires: Clacso-Osal, 2003, pp. 261-277. 

PORTO GONÇALVES, Carlos Walter. Apresentação da edição em português. In:
LANDER, Edgar (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais.
Perspectivas latino-americanas. Colección Sur Sur. Buenos Aires: CLACSO, 2005,
pp. 9-15. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/>

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A invenção de novas geografias: a natureza
e o homem em novos paradigmas. In: Santos, Milton & Becker, Bertha K. (orgs.).
Território, territórios. Ensaios sobre o ordenamento territorial. Rio de Janeiro: DP&A,
2006, pp. 377-411.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter.  De saberes e de territórios:  diversidade e
emancipação a partir da experiência latino-americana In: Ceceña, Ana Esther (org.).
De los saberes de la  dominacion y de la emancipación.  Buenos Aires:  Consejo,
2008, pp. 37-52.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. De geografia, de epistemes e de política e
de suas relações. Sem ano, pp. 1-13.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter & SILVA Rodrigo Torquato da.  Da lógica do
favor à lógica do pavor: um ensaio sobre a Geografia da violência na cidade do Rio
de Janeiro. In: Polis, 28, 2011, pp. 1-28. <http://polis.revues.org/1295>

PROUDHON, Pierre-Joseph. Do princípio federativo. São Paulo: Imaginário, 2011. 

QUIJANO, Aníbal.  Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In:
Edgardo Lander (Org.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.
Perspectivas  Latinoamericanas.  Buenos  Aires:  CLACSO,  2000.
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf> 

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 2011.

426



RAHMAN, Anisur.  The theoretical standpoint of PAR. In: Borda, Orlando Fals &
Rahman, Muhammad Anisur (orgs.): Action and knowledge: breaking the monopoly
with  participatory  action-research.  London:  Intermediate  Technology
Publications/New York: Apex Press, 1991.

RAHNEMA, Majid & ROBERT, Jean:  La potencia de los pobres. Chiapas: Cideci
Las Casas, A.C., 2008.

RAMNATH, Maia.  Decolonizing anarchism. Oakland-Edinburgh/Washington, D.C.:
AK Press/Institute for Anarchist Studies, 2011.

RAMOS, Tatiana Tramontani. “O futuro é se organizar!... A saída é se organizar de
forma coletiva... aí, sim!” In: Revista Território Autonomo, n° 2, 2013, pp. 50-62.

RECLUS, Elisée. L'homme et la terre. Paris: Librairie Universelle, 1905.

RIBEIRO, Ana Clara Torres. Teorias da ação. Rio de Janeiro: Letra capital, 2014.

ROGGERO,  Gigi;  BORIO,  Guido  &  POZZI,  Francesco.  Conricerca  as  political
action. In: Coté, Mark; Day, Richard J.F. & Peuter, Greig (orgs.), Utopian pedagogy:
radical  experiments  against  neoliberal  globalization.  Toronto:  Toronto  University
Press, 2007, pp. 163-185.

ROGGERO, Gigi. Cinco teses sobre o comum. In: Lugar comum, 42, 2014, pp. 11-
30. 

ROSS, Andrew. Research for whom? In: Militant Research Collective (org.): Militant
research handbook. New York: New York University/Steinhardt, 2013, pp. 8-11.

ROTH, Karl  Heinz.  Der Zustand der Welt: Gegen-Perspektiven.  Hamburg:  VSA,
2005.

ROUTLEDGE, Paul. Activist Geographies. In: XXX, 2009, pp. 7-14.

SAAB, Joan. Scholarly acts of everyday militancy. In: Militant Research Collective
(org.): Militant research handbook. New York: New York University/Steinhardt, 2013,
pp. 5-7.

SACK, Robert. O significado de territorialidade. In: Dias, Leila Christina & Ferrari,
Maristela (orgs.). Territorialidades humanas e redes sociais. Insular, 2011, pp. 63-89.

SAMIS, Alexandre. Sindicalismo e movimentos sociais. São Paulo: Faísca, 2010.

SAMIS,  Alexandre.  Negras  Tormentas. O  federalismo  e  o  internacionalismo  na
comuna de Paris. São Paulo: Hedra, 2011.

SAMIS,  Alexandre.  Prefácio. In:  Mateus,  João  Gabriel  da  Fonseca  &  Ataides,
Marcos Augusto Marques (orgs.).  A destruição do leviatã:  críticas anarquistas ao
estado. São Paulo: Faísca, 2014, pp. 11-20.

427



SAMIS, Alexandre, & ALVES, Robson. Organização política anarquista: Críticas, 
autocríticas e aprendizados. In: Revista da Biblioteca Terra Livre, ano 2, °3, 2015, pp.
89-97. <http://revistabtl.noblogs.org/edicao-atual/>

SAMIS, Alexandre; LIRA, Juliana & MOTTA, Katia.  O anarquismo de Proudhon a
Malatesta. In: Malatesta, Errico. Anarquistas, socialistas e comunistas. São Paulo:
Intermezzo/Imaginário, 2014, pp. 9-40.

SANTOS, Milton.  Geografia, Marxismo e subdesenvolvimento. In: Moreira, Ruy
(org.).  Geografia:  teoria  e  crítica.  O saber  posto em questão.  Petrópolis:  Vozes,
1982, pp. 2-4.

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: SOUZA, Maria Adélia A. de et al (org.):
Natureza e sociedade de hoje: uma leitura geográfica. São Paulo: Annablume, 1993.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2002a.
SANTOS, Milton. Por uma Geografia nova. São Paulo: Edusp, 2002b.

SANTOS, Milton. Economia Espacial. São Paulo: Edusp, 2003.

SANTOS, Milton. Pensando o espaço do homem. São Paulo: EDUSP, 2004.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência
universal. Rio de Janeiro: Record, 2009a.

SANTOS, Milton.  Território e sociedade. Entrevista com Milton Santos por Odette
Seabra,  Mônica  de Carvalho e José Corrês Leite.  São Paulo:  Fundação Perseu
Abramo, 2009b.

SANTOS, Milton & LAURA, Maria.  O Brasil: território e sociedade no início do
século XXI. São Paulo: Record, 2001. 

SAQUET, Marcos Aurélio.  Abordagens e concepções de território. São Paulo:
Expressão Popular, 2010.

SCHMITT, Katha  &  TOMAZINE,  Eduardo.  Rio  2016: Monopoly  versus  Mensch
ärgere dich. In: Araújo, Shadia Husseini de et al. (orgs.). Widerständigkeiten im Land
der Zukunft. Andere Blicke auf und aus Brasilien. Münster: Unrast, 2014, pp. 208-
217.

SCHROEDTER,  Thomas.  Antiautoritäre  Pädagodik:  zur Geschichte  und
Wiederaneignung eines verfemten Begriffes. Stuttgart: Schmetterling, 2007. 

SCOTT, James. Weapons of the Weak: everyday forms of peasant resistance. New
Haven/London: Yale University Press, 1985.

SCOTT, James. Seeing like a state. New Haven/London, 1998.

SCOTT,  James.  Los  dominados  y  el  arte  de  resistencia. Discursos  ocultos.
México, D.F.: Ediciones Era 2004. 

428



SCOTT, James. Two cheers for anarchism. Princeton: Princeton University Press,
2012.

SCOTT, James.  A dominação e a arte da resistência. Discursos ocultos. Lisboa:
Letra Livre, 2013.

SEGEBART, Dörte. Partizipatives Monitoring als Instrument zur Umsetzung von
Good Local Governance – eine Aktionsforschung im östlichen Amazonien/Brasilien.
Tübinger Geographische Studien, Heft 147/Tübinger Beiträge zur Geographischen
Lateinamerika-Forschung, Heft 30, 2007.

SEITHEL, Friderike. Von der Kolonialethnologie zur advocacy anthropology: zur
Entwicklung  einer  kooperativen  Forschung  und  Praxis  von  EthnologInnen  und
indigenen Völkern. Hamburg: Lit, 2000.

SILVA, Jailson de Souza & BARBOSA, Jorge Luiz. Favela: alegria e dor na cidade.
Rio de Janeiro: Senac, 2005.

SHARP,  Joanne  P.  et  al.  Entanglements  of  power: geographies  of
domination/resistance. Londres e Nova York: Routledge, 2000.

SHUKATIS, Stevphen & GRAEBER, David.  Introduction. In: Shukatis, Stevphen &
Graeber, David (Orgs.): Constituent Imagination: Militant Investigacion // Collective
Theorization. Oakland/Edinburgh/West Virginia AK Press, 2007a, pp. 11-34.

SHUKATIS, Stevphen & GRAEBER, David.  How to Use This Book? In: Shukatis,
Stevphen & Graeber, David (Orgs.): Constituent Imagination: Militant Investigacion //
Collective Theorization. Oakland/Edinburgh/West Virginia AK Press, 2007b, p. 9.

SILVA,  Flávia  Helaine  da.  Favela, que  negócio  é  este? Um  estudo  sobre  a
urbanização  da  favela  Jaguaré  no  contexto  dos  negócios urbanos  e  de  sua
reprodução crítica.  Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Geografia Humana do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo
(USP), 2006. 

SILVA, Jailson de Souza et al. O novo carioca. Rio de Janeiro: Mórula, 2012. 

SILVA,  Francisco  Marcelo  da.  O  desafio  da  des-re-territorialização  para
estudantes negros/as moradores/as de favela na universidade pública: o caso
do programa Conexões de Saberes. Revista da ABPN, 6 (12), nov. 2013- fev. 2014,
pp. 102-122.

SMITH, Neill São Paulo:  Geografia, diferencia y políticas de escala. Terra livre,
ano 18, n° 19, julho a dezembro 2002, pp. 127-146.

SMITH,  Neill.  Marxism  and  Geography  in  the  Anglophone  World. In
Geographische Revue, n°2, 2001, pp. 5-21.
SOUSA SANTOS,  Boaventura  de.  Fórum Social  Mundial: manual  de  uso.  São
Paulo: Cortez, 2005.

429



SOUSA SANTOS, Boaventura de. Conocer desde el Sur: para una cultura política
emancipatoria. Lima: UNMSM, 2006.

SOUSA SANTOS, Boaventura de & Meneses, Maria Paula (orgs.). Epistemologias
do Sul. Coimbra: Almedina, 2009. 

SOUSA  SANTOS,  Boaventura  de.  Chapter  14:  From  the  postmodern  to  the
postcolonial –  and  beyond  both.  In:  Rodriguez,  Encarnación  Gutierrez;  Boatcă,
Manuela & Costa, Sérgio (Orgs.) Decolonizing European Sociology. Transdisciplinary
approaches. Farnham: Ashgate, 2010, pp. 225-242.

SOUSA  SANTOS,  Boaventura  de.  Renovar  a  teoria  crítica  e  reinventar  a
emancipação social. São Paulo: Boitempo, 2011.

SOUZA, Marcelo Lopes de.  O que pode o ativismo de bairro? Dissertação de
mestrado. Reflexão sobre limitações e possibilidades do ativismo de bairro à luz de
um pensamento autonomista. Dissertação de mestrado, Departamento de Geografia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 1988.

SOUZA,  Marcelo  Lopes  de.  O  território: sobre  espaço  e  poder,  autonomia  e
desenvolvimento.  In:  Castro  et  al.  (orgs.).  Geografia:  conceitos  e  temas.  Rio  de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, pp. 77-116.

SOUZA,  Marcelo  Lopes  de.  A  prisão  e  a  ágora. Reflexões  em  torno  da
democratização do planejamento e da gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2006.

SOUZA, Marcelo Lopes de. Prefácio: um “olhar afrodescendente” sobre as cidades
brasileiras. In: Campos, Andrelino de. Do quilombo à favela. A produção do “espaço
criminalizado” no Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, pp. 13-17.

SOUZA, Marcelo Lopes de. A “reconquista do território” ou: um novo capítulo na 
militarização da questão urbana. Site Passa Palavra, 2010a. 
<http://passapalavra.info/?p=32598, Acesso 08/10/2011>

SOUZA, Marcelo Lopes de. Com o estado, apesar do estado, contra o estado: os
movimentos sociais urbanos e sua práticas espaciais entre a luta institucional e a
ação política. In: Cidades, 7(11), 2010b, pp. 13-47

SOUZA, Marcelo Lopes de.  O campo libertário, hoje: radiografia e desafios (2ª
parte). Site Passa Palavra, 2010c. <http://www.passapalavra.info/2013/05/78158>

SOUZA,  Marcelo  Lopes  de.  O  desafio  metropolitano. Um  estudo  sobre  a
problemática  sócio-espacial  nas  metrópoles  brasileiras.  Rio  de  Janeiro:  Bertrand
Brasil, 2012a.

SOUZA,  Marcelo  Lopes  de.  Introdução:  a  geografia,  o  pensamento  e  a  práxis
libertários e a cidade – encontros, desencontros e reencontros. In: Revista Cidades
(9) 15, 2012b, pp. 9-58.

430



SOUZA,  Marcelo  Lopes  de.  Autogestão,  “autoplanejamento”,  autonomia:
atualidade e dificuldades das práticas espaciais libertárias dos movimentos urbanos.
In: Revista Cidades (9) 15, 2012c, pp. 59-93.

SOUZA,  Marcelo  Lopes  de.  Os  conceitos  fundamentais  da  pesquisa  sócio-
espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

SOUZA, Marcelo Lopes de. Dos espaços de controle aos territórios dissidentes:
escritos de divulgação científica e análise política. Rio de Janeiro: Consequência,
2015.

SOUZA,  Marcelo  Lopes  de.  Os  geógrafos  e  os  movimentos  sociais:  como
cooperar? Dez teses para debate. s.a.
<http://www.geografia.ufrj.br/nuped/textos/geografosemovimentossociais-1.pdf>
SOUZA, Marcelo Lopes de & RODRIGUES, Glauco Bruce. Planejamento urbano e
ativismos sociais. São Paulo: UNESP, 2004.

SOUZA,  Marcelo Lopes de & TEIXEIRA, Eduardo Tomazine. Fincando bandeiras, 
ressignificando o espaço: territórios e “lugares” do movimento dos sem-teto. In: 
Revista Cidades, Vol.6, n°9, 2009, pp. 29-66.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Outside in the teaching machine. New York: 
Routledge, 1993. 

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2010.

SPOSITO, Eliseu Savério & NETO, João L. Sant'Anna. Uma geografia em 
movimento. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

SPRINGER, Simon. Why a radical geography must be anarchist. In: Dialogues in 
Human Geography, 4(3), 2014, pp. 249–270.

STAVENHAGEN, Rodolfo. Sociología y Subdesarrollo. Ciudad del México: Nuestro
Tiempo, 1981. 

STOWASSER, Horst. Anarchie! Idee-Geschichte-Perspektiven. Hamburg: Nautilus, 
2007.

STRATTA, Fernando & BARRERA, Marcelo. El tizón encendido. Protesta social y 
territorio en la Argentina de la posdictadura. Buenos Aires: Editorial El Colectivo, 
2009. 

TOMAZINE, Eduardo: Unidades de Polícia Pacificadora: o que são, a que anseios
respondem e quais desafios colocam aos ativismos urbanos? - 1.ª Parte. Artigo 
publicado no portal Passa Palavra: 25/06/2010. 
<http://passapalavra.info/2010/06/25554>

TEIXEIRA, Eduardo Tomazine. A “doutrina da pacificação”. Site Passa Palavra, 
2011. In: http://passapalavra.info/?p=34214 Acesso 05/10/2011

431



TEIXEIRA, Eduardo Tomazine.  A “quinta coluna” da cidade heterônoma:  uma
reflexão  em  torno  das  conquistas  e  dos  limites  das  práticas  espaciais  de  uma
parcela dos sem-teto no Rio de Janeiro. In: Revista Cidades (9) 15, 2012c, pp. 95-
131.

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez. 1986.

THOMPSON, Edward Palmer.  The making of  the English working class. New
York: Vintage Books, 1963. 

THOMPSON,  Edward  Palmer.  Algumas  observações  sobre  classe  e  'falsa
consciência'. In:  Silva, Sérgio (org.).  As Peculiaridades dos Ingleses.  Campinas:
Editora da Unicamp, 2001, pp. 269-281.
TIBLE, Jean. Marx contra o estado. In: Lugar comum, 42, 2014, pp. 45-76. 

TILLY, Charles. Social Movements, 1768-2004. Boulder: Paradigm, 2004. 

TOUZA, Sebastian & HOLDREN, Nate.  Something more on research militancy:
Footnotes on procedures and (in)decisions.  Translator's introduction.  In:  Shukatis,
SHUKATIS, Stevphen & GRAEBER, David (orgs.): Constituent Imagination: Militant
Investigation // Collective Theorization. Oakland/Edinburgh/West Virginia: AK Press,
2007, pp. 73-79.

TRAGTENBERG, Maurício.  Sobre educação, política e sindicalismo. São Paulo:
Editores Associados/Cortez, 1990. (Título do trecho citado deste livro: A delinqüencia
acadêmica. <http://www.espacoacademico.com.br/014/14mtrag1990.htm>)

TRAGTENBERG,  Maurício.  A  delinquência  acadêmica. s.a.
<http://www.iesambi.org.br/apostila_2007/delinq_academic.htm>

TRIPP,  David.  Pesquisa-ação:  uma  introdução  metodológica. Educação  e
Pesquisa,  31(3), 2005,  pp. 443–466.

UN-HABITAT.  The  Challenge  of  Slums: Global  Report  on  Human  Settlements.
London: Earthscan, 2003.

UN-HABITAT.  Upgrading  of  urban  slums  and  squatter  areas. Nairobi:  UN-
HABITAT, 2004.

UN-HABITAT.  State of the World’s Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide.
London: Earthscan, 2010.

UNITED  NATIONS  (Department  of  Social  and  Economic  Affairs).  World
Urbanization Prospects: the 2007 Revision. New York: United Nations, 2008.

VALLADARES,  Lícia  do  Prado.  A  invenção  da  favela.  Do  mito  de  origem  a
favela.com. Rio de Janeiro: FGV, 2011.

VARSAVSKY, Oskar. Ciencia, política y cientificismo. Buenos Aires: Centro Editor
de América Latina, 1969.

432



VÁZQUEZ,  Adolfo  Sanchez.  Filosofia  da  práxis. São  Paulo: Expressão
Popular/CLACSO, 2011.

WALLERSTEIN, Immanuel. Qué significa hoy ser un movimiento anti-sistémico?
In: Observatorio Social de América Latina, Año III, n° 9, janeiro de 2003, pp. 179-185.

WASCHKUHN,  Anton.  Kritische  Theorie: Politikbegriffe  und  Grundprinzipien  der
Frankfurter Schule. Wien/München: Oldenbourg, 2000.

WELLEN, Henrique.  Para a crítica da “Economia Solidária”. São Paulo: Outras
Expressões, 2012.

WERLEN,  Benno.  Vol.  2: Sozialgeographie  alltäglicher  Regionalisierungen.
Globalisierung, Region und Regiobalisierung. Stuttgart: Franz Steiner, 1995.

WERLEN, Benno. Vol. 1:  Sozialgeographie alltäglicher Regionalisierungen.  Zur
Ontologie von Gesellschaft und Raum. Stuttgart: Franz Steiner, 1997.

WERLEN, Benno. Regionalismo e sociedade política. In: GEOgraphia, Ano 2, °4 ,
2000, pp. 5-27.

WRIGHT,  Steve.  Storming  heaven: class  composition  and  struggle  in  Italian
Autonomist Marxism. London/Sterling: Pluto Press, 2002.

ZALUAR, Alba & ALVITO, Marcus. Introdução. In: Zaluar, Alba & Alvito, Marcus. Um
século de favela. Rio de Janeiro: FGV, 2006, pp. 7-24.

ZIBECHI,  Raúl.  Autonomía  y  emancipaciones: América  Latina  en  movimiento.
Lima: UNMSM/Programa Democracia y Transformación Global, 2007.

ZIBECHI,  Raúl.  A emancipação como produção de vínculos. In:  Ceceña,  Ana
Esther  (org.).  Os  desafios  das  emancipações  em um contexto  militarizado.  São
Paulo: Expressão Popular/CLACSO, 2008, pp. 115-140.

ZIBECHI,  Raúl.  Territorios en resistencia. Cartografia  de las  periferias urbanas
latinoamericanas. Buenos Aires: Lavaca, 2009.

ZIBECHI,  Raúl.  Territorios  en  resistencia. Cartografia  política  de  las  periferias
latinoamericanas. Madrí: Baladre/CGT/Ecologistas en acción/Zambra, 2011.

ZIBECHI,  Raúl.  Brasil  potência: entre  a  integração  regional  e  um  novo
imperialismo. Rio de Janeiro: Consequência, 2014a.

ZIBECHI, Raúl. Descolonizar. El pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias.
Bogotá: Ediciones desde abajo, 2014b.

ZIBECHI, Raúl. Territórios em resistência: cartografia política das periferias 
urbanas latino-americanas. Rio de Janeiro: Consequência, 2015.

433
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ANEXO 1: Breves considerações acerca dos anexos

Compartilho em anexo alguns materiais que foram importantes no decorrer desta

investigação militante. Compartilho o esquema (anexo 2) que fiz, ainda em 2011,

baseado no projeto inicial de pesquisa. Apesar de letra muito pequena (é projetado

para  o  tamanho  A3),  espero  que  ajude  em mostrar  os  pontos  de  partida  deste

trabalho.

Segue um cronograma (anexo 2) que faz uma relação entre o que me propus a

realizar  e  o  que  consegui  realizar  no  decorrer  da  pesquisa.  Conforme  novos

elementos, processos de resistência, surgiram, mudaram também o rumo da própria

pesquisa.

O  processo  da  construção  coletiva  do  livro  que  baseia-se  na  proposta  de  uma

autorreflexão coletiva, iniciou-se em 2012 com o convite “Favelas em luta: reflexões

dos territórios de resistência” (anexo 4). Numa primeira fase baseamo-nos em um

conjunto de muitas questões em aberto. Mostrou-se na primeira fase do processo,

que estas questões precisavam ser condensadas para poder realizar as oficinas e

realmente  chegar  nos  textos  tal  como  desejados  (anexo  6).  Na  fase  final  da

construção dos textos, em 2015, os grupos receberam de volta textos elaborados

com base nas oficinas e com as orientações de como seguir para poder finalizar os

textos coletivamente, “passando a bola”  da redação final  para os grupos que foi

realizada em uma nova rodada de encontros (anexo 7). 

Além destas oficinas, mais uma iniciativa comunitária, TransFormiga, e o coletivo

Bazar du Bom que articulam seus trabalhos com a dos outros grupos, participaram

da investigação através de entrevistas (anexo 8). É um formato de entrevista que

ainda poderá servir como base para mais entrevistas que podem entrar como textos

no livro “Favelas em luta”. 

Além disso,  realizei  entrevistas  (anexo 9)  com pessoas com as quais  estou em

permanente diálogo no Morro do Timbau e que contribuem muito com o que tenho

aprendido  e  continuo  aprendendo  sobre  convivência  e  luta  nesse  território  de

resistência.



GEOGRAFIA CRÍTICA

EPISTEMOLOGIAS DO SUL

INVESTIGAÇÃO MILITANTE

CONCEITOS-CHAVE

OBJETIVOS

CONJUNTURA

CRONOGRAMA

VIABILIDADE

   X  Apresentação junto aos grupos     
        que participaram da pesquisa e    
        discussão dos resultados

  projeto de pesquisa de doutorado

  TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA E MOVIMENTOS SOCIAIS DE BASE: 
  UMA INVESTIGAÇÃO MILITANTE EM FAVELAS CARIOCAS

FAVELA: TERRITÓRIO DE RESISTÊNCIA

BASE 
TEÓRICO-
CONCEITUAL

JUSTIFICATIVA

METODOLOGIA

> Rompimento com o pensamento único (SANTOS, M.)

> DESCOLONIZAÇÃO DO SABER, ”saberes com” em vez de 

“saberes sobre” (PORTO-GONÇALVES)

> ECOLOGIA DOS SABERES: Saberes indígenas, campesinos, 

periféricos, das favelas,... (SANTOS, B.)

> INTERNACIONALIZAÇÃO DE LUTAS E MOVIMENTOS SOCIAIS e 

com isso das reflexões teóricas POR UMA OUTRA GLOBALIZAÇÃO 

(HARVEY, SANTOS, M.) 

> Outro Mundo (Fórum Social Mundial)/Outra SoCi(e)dade é possível!

1) Detectar PRÁTICAS E RELAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS ALTERNATIVAS E 

CONTRA-HEGEMÔNICAS nos territórios das favelas ATRAVÉS DO 

OLHAR DE MOVIMENTOS SOCIAIS DE BASE que neles atuam 

2) FORTALECER OS LAÇOS entre os movimentos sociais de base e 

essas práticas e relações, superar barreiras onde existentes

3) Aplicar os conceitos TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA e 

TERRITORIALIDADE SUBALTERNA buscando libertar a percepção 

hegemônica da favela construindo um olhar-outro da mesma

4) Aplicar uma reflexão no âmbito de uma INVESTIGAÇÃO MILITANTE 

para conectar o campo teórico da GEOGRAFIA CRÍTICA com o campo da 

práxis e de saberes de MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS para fortalecer 

ambos 

5) Identificar e discutir LIMITAÇÕES e POTENCIALIDADES de uma 

abordagem do âmbito INVESTIGAÇÃO MILITANTE

MOVIMENTO SOCIAL DE BASE
(que nele se territorializa) MOVIMENTO SOCIAL DE BASE

Movimento das Comunidades Populares MCP (Favela “Chapadão”/Pavuna)
Movimento de Hip-Hop Os Neguin Que Não Se Cala (Penha), 

Coletivo Bloco de Samba “Se Benze Que Dá” (Maré)
Grupo TV Comunitária TV Tagarela (Rocinha)

Rede Contra Violência (diferentes favelas)

“MOVIMENTOS SOCIAIS EMANCIPATÓRIOS, fundados sobre princípios e 

valores como LIBERDADE, JUSTIÇA, IGUALDADE” que questionam 

profundamente a ordem sócio-espacial vigente e lutam por sua ultrapassagem 

sem tomar posições vanguardistas (SOUZA) 

1) Grupos com um alto gráu de AUTONOMIA. Este critério exclui formato ONG do 

foco da análise. 

2) Formulação de OBJETIVOS E BANDEIRAS CLARAS, com atuação baseada em 

conceitos tais como resistência e movimento popular, trabalho de base, 

emancipação, inserção social, autonomia, transformação e/ou revolução social. 

3)  Atuação com PERSPETIVA DE MÉDIO E LONGO PRAZO

MOVIMENTOS SOCIAIS: PORTADORES DEL 'OTRO MUNDO' (ZIBECHI 2006:19)

> ESPAÇO socialmente produzido, categoria geral de 

análise

> TERRITÓRIO conceito mais preciso, favelas “territórios 

de resistência”

> PRÁTICAS ESPACIAIS  de movimentos sociais urbanos

> GEOGRAFICIDADE de conflitos sociais

> TERRITÓRIOS EM RESISTÊNCIA (ZIBECHI)

   Potencial emancipatório embutido nos 

   territórios das favelas? 

> TERRITORIALIDADE SUBALTERNA (STRATTA & 

   BARRERA)

> PODER POPULAR (MAZZEO, ACHA et al)

> INVESTIGAÇÃO MILITANTE (BORDA), AKTIONSFORSCHUNG 

(MOSER), PARTICIPATORY ACTION RESEARCH 

(KEMMIS & TAGGART) 

> TEORIA <> PRÁXIS

> TRANSFER DE CONCEITOS para RE-ENXERGAR A 

REALIDADE DA FAVELA: do campo (indígenas, sem-terra, ...) 

para a cidade e de outras cidades (Buenos Aires, El Alto, 

Caracas, …) para o Rio de Janeiro

> ACOPMANHAMENTO, PARTICIPAÇÃO, INVESTIGAÇÃO, 

TROCA E COLABORAÇÃO (encontros, eventos, campanhas, 

oficinas, produção de conhecimento e materiais para os 

movimentos) 

> ENTREVISTAS QUALITATIVAS com integrantes dos 

movimentos

> Oficinas de MAPEAMENTO COLETIVO doS territórios nos quais 

os movimentos atuam

Favela de Acarí, Favela da Rocinha, 
Conjunto de Favelas da Maré, Conjunto de Favelas 

de Manguinhos, Conjunto de Favelas da Penha, Favela Chapadão, …

OLHAR PARA A POTÊNCIA: problemas que enfrentamos vs formas de enfrentá-los
Estoy firmemente convencido de que los de abajo (...) 
tienen proyectos estratégicos que no formulan de modo 
explícito, o por lo menos no lo hacen en los códigos y 
modos practicados por la sociedad hegemónica. 

(SCOTT, apud ZIBECHI 2009:6)

Detectar estos proyectos supone, 

básicamente, combinar una mirada 

de larga duración con un énfasis 

en los procesos subterráneos, en 

las formas de resistencia de 

escasa visibilidad pero que 

anticipan el mundo nuevo que los 

de abajo entretejen en la penumbra 

de su cotidianidad. 

(SCOTT, apud

ZIBECHI 2009:6)

CIÊNCIAS SOCIAIS CRÍTICAS

> CRISE ESTRUTURAL DURADORA do capitalismo globalizado (NATAL)

> CIDADE-MERCADORIA/EMPRESA/PÁTRIA (VAINER)

> Onda de INVESTIMENTOS DO CAPITAL FINANCEIRO GLOBALIZADO no 

Rio de Janeiro, palco de MEGAEVENTOS

> SEGREGAÇÃO, REMOÇÕES, MILITARIZAÇÃO, DISCURSO ÚNICO

> OPPRESSÃO E CONTROLE sobre os territórios subalternos críticados por 

diversos autores (SOUZA 2010, PORTO-GONALVES 2010, TEIXEIRA 2011)

> NOVA ETAPA DE LUTAS SOCIAIS no 

Rio de Janeiro, com pouca força diante de 

um PODER DOMINANTE FORTALECIDO

AVALIAR COMO AS LUTAS SOCIAIS 

EXPLÍCITAS DOS GRUPOS QUE ATUAM NAS 

FAVELAS PODEM CONECTAR-SE (OU NÃO) 

COM A DIVERSIDADE DE PRÁTICAS 

ALTERNATIVAS E CONTRA-HEGEMÔNICAS 

NOS TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA?

> QUESTÃO URBANA uma das mais fundamentais para a 

humanidade encontrar caminhos para a sua sobrevivência. Cada 

vez mais pessoas morando em SLUMS, SHANTY TOWNS, 

BAIRROS, VILLAS MISERIA E FAVELAS (DAVIS 2006)

> INTERESSE ACADÊMICO por “novos movimentos sociais 

urbanos” (SOUZA 2009)

> diálogo e troca a nível internacional, GLOBALIZAÇÃO DAS 

RESISTÊNCIAS AO SÍSTEMA ÚNICO

> GEOGRAFIA CRÍTICA ferramenta potente ao encontrar SABERES 

POPULARES E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

> Formulação e realização de PROJETOS-OUTROS a partir dos 

SABERES SUBALTERNOS NOS TERRITÓRIOS PERIFÉRICOS

FORMAS DE RESISTÊNCIA 
IMPLÍCITAS E OCULTAS

FORMAS DE 
RESISTÊNCIA

EXPLÍCITAS

Qual o papel de formação política de militantes dos 

movimentos sociais de base, qual a visão de favela que 

encontram nos espaços aonde se politizam e como 

desenvolvem seu trabalho de intervenção sócio-político-

cultural a partir disto? 

(DESAFIO DO DIÁLOGO DE SABERES)

> INSERÇÃO no movimento social de 

base (BUNGE 1977:37)

> CONTATOS E COLABORAÇÃO com 

os grupos pré-estabelecidos

> REFLEXÃO DA PRÁXIS e 

FORMULAÇÃO TEÓRICA fundamental 

tanto para a GEOGRAFIA CRÍTICA 

como para o MOVIMENTO SOCIAL

(…) las condiciones para una teoria 

fecunda sólo pueden ser provistas por 

una praxis popular intensa y variada (y 

por el diálogo entre las diferentes praxis 

populares).     (MAZZEO no prólogo de 

STRATTA & BARRERA:16)      

Abordagem das periferias urbanas da 

América Latina como “TERRITÓRIOS EM 

RESISTÊNCIA” 

> ANÁLISE CIENTÍFICA, PROJEÇÃO E 

PROPOSTA DE LUTA ao mesmo tempo

ZIBECHI nos convoca a ver a 

POTENCIALIDADE de criar um futuro 

melhor, PLANTADA NO PRESENTE difícil 

e árduo nas periferias urbanas latino-

americanas.

TERRITÓRIO FAVELA

“Favela/Favelado” como termo-conceito tanto de discriminação 

como de identificação e de luta

TERRITÓRIO é “LUTA SOCIAL” enquanto conquista pelo espaço” 

> jogos mais concretos, materiais-funcionais e jogos mais 

simbólicos de poder

TERRITORIALIZAÇÃO NA FAVELA

>  poder explícito: dominação (UPP, Milícia, Tráfico)

> poder implícito: apropriação (pelos moradores e 

    movimentos sociais de base)

TERRITORIALIDADE como materialidade/imaterialidade:

Controle simbólico e controle físico das favelas na mão de quem?

(HAESBAERT 2004 & 2007)

TERRITÓRIO, TERRITORIALIDADE

?

Ciertamente, no todos los barrios y ciudades autoconstruidas representan la misma trayectoria y en 

varios casos parecen muy lejos de conformar formas de poder popular o autogobierno local. Pero 

parece fuera de duda que en esos espacios anidan potencias de cambio social que aún no hemos sido 

capaces de descubrir en toda su magnitud.                                                                      (ZIBECHI 2006:41)

Timo Bartholl NOVEMBRO 2012



ANEXO 3 

Cronograma da pesquisa realizada com adaptações referente ao previsto no projeto inicial

Módulo 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2

1) Mapeamento/Escolha dos grupos

2) Fundamentos teórico-conceituais

3) Pesquisa-ação em campo

3a) Fórum Popular de Apoio Mútuo

3b) Rede Economias Coletivas

3c) Oficinas livro “Favelas em luta”

4) Participação eventos/encontros

5) Entrevistas individuais

6) Oficinas de mapeamento coletivo Não realizado. Foco em oficinas coletivas “Favelas em luta”

7) Entrevistas/discussões em grupo

8) Encontro todos os grupos X X

9) Elaboração da tese

10) Defesa/Apresentação e entrega 

dos resultados aos grupos

Até

2/2016

Legenda cronogramas

Período de realização previsto Não realizado conforme previsto

Realização conforme previsto Extensão  de  período  para  realização  de

partes  da  pesquisa  ainda  não  realizada

conforme prevista

Realização/Participação não prevista



Favelas em luta: 
Relexões dos territórios de resistência

Convite de participar de livro escrito por atores inseridos 
em grupos e trabalhos de base em favelas do Rio de Janeiro

A ideia

Inspirados em trabalhos de autores como Raúl Zibechi1 partimos da ideia de que em espaços populares

se conformam territórios de resistência, comunidades potentes em sua função de berços de outros-

mundos-possíveis.  Também  as  favelas  do  Rio  de  Janeiro  representam  territórios  carregados  de

práticas e experiências outras que icam invisibilizadas pelos discursos construídos “sobre” e não “por”

quem nelas vive.

Nas favelas encontramos grupos que realizam trabalho de base no qual, em vez de “ajudar os coitados

excluídos”  convivem  e  colaboram  em  busca  não  meramente  de  diminuir  os  efeitos  da  gritante

desigualdade  social  urbana  mas  sim  de  participar  de  e  contribuir  para  processos  potencialmente

transformadores e emancipatórios que têm as periferias como seu ponto de partida.

Para a construção de uma “Outra SoCi[e]dade possível” entendemos a importância de intensiicar a

troca entre atores que reletem, apoiam e ativamente fazem parte destes processos. Para contribuir

com essa tarefa é crucial nós mesmos construamos ferramentas de troca para as vozes e relexões

destes  a(u)tores  de  diversos  grupos,  espaços  geográicos  e  áreas  de  atuação.  Como  uma  dessas

ferramentas desenvolvemos o projeto deste livro, uma coletânea de experiências do trabalho de base

em favelas cariocas, contadas pelos próprios a(u)tores.

1 ZIBECHI, Raúl (2009): Territórios en resistência. Cartografia de las periferias urbanas 
latinoamericanas. Lavaca. Buenos Aires. (Infelizmente indisponível no Brasil, mas podemos passar uma cópia)



O convite

Estamos convidando grupos com uma forte identiicação com a favela onde atuam de uma maneira

autônoma e com objetivos emancipatórios que visam contribuir para uma  transformação profunda da

sociedade. Grupos que veem na sua área temática de atuação não somente um im mas também um

meio de lutar por uma “Outra SoCi[e]dade”. Grupos de áreas e favelas diversos e que têm um histórico

de luta e muita coisa para contar e trocar.

É neste sentido que estamos entrando em contato:  Vocês topam de estar juntos na construção

deste livro? Caso que sim, sentamos juntos para combinar o como do seu grupo contribuir.  Texto

elaborado coletivamente ou entrevista coletiva são entre as possibilidades e cada grupo receberá um

conjunto de questões gerais e também um conjunto de questões especíicas,  para que no inal do

processo possamos juntar o máximo da riqueza e do acúmulo de saberes que é construido por todos

nós no cotidiano do trabalho de base. Prevemos um período de três a quatro meses para a elaboração

dos textos para depois ter tempo para edição e reajuste, sempre com a participação dos autores. Para

lançar o livro planejamos realizar um encontro de todos os grupos para uma troca de saberes sobre os

trabalhos que realizamos no dia a dia e que reletimos no âmbito deste livro. Vocês sabem de outros

grupos que têm o peril e podem estar interessados em participar deste livro?

(…)

            

Jovem empinando pipa na Baixa Sapateiro 
Fotos: Francisco Valdean



ANEXO 5

Favelas em luta: reflexões dos territórios de resistência – Construindo os
textos para o livro (primeira versão)

Este documento tem quatro partes

QUESTÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS TEXTOS DO LIVRO “Favelas em luta:
reflexões do sterritório de resistência” > Pág. 1

TEXT/DEPOIMENTO COLETIVO > Pág. 5

CONSIDERAÇÕES GERAIS > Pág. 6

ENCONTRO GERAL DE TROCA E CONSTRUÇÃO COLETIVA > Pág. 6

QUESTÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS TEXTOS

Olhando para trás: dos primeiros passos até a atuação atual

Como o nosso grupo veio a existir? (origem, fase inicial, primeiras atividades, objetivo de 
iniciar o trabalho do grupo)

Como encontramos e decidimos de trabalhar juntos?

Aonde atuamos no início e aonde atuamos hoje (espaço físico, lugares e territórios de 
atuação)?

Como os nossos objetivos e a maneira de realizá-los mudaram no decorrer do tempo? 

Quais os principais objetivos e bandeiras de luta do nosso grupo hoje e como buscamos 
realizá-los?

Em relação a(s) favela(s) onde atuamos, como estas mudaram nos últimos anos (desde que 
começamos nossa atuação) e o que isso significou para o nosso trabalho?

Quais foram os principais desafios, obstáculos e conquistas no desenvolvimento do nosso 
grupo no que diz referente a...

...formação do grupo (colaboração coletiva, horizontalidade, confiança, conflitos internos e 
buisca de soluçẽs, etc.)?

...luta que nos nós dedicamos?



...conseguir estabelecer relações de confiança e colaboração com outras pessoas e outros 
grupos nas favelas onde atuamos e em demais lugares?

Nossa atuação nos nossos territórios de resistência

Como vemos a vida social, econômica e política na favela e como, enquanto grupo, 
interagimos com as práticas cotidianas de seus moradores?

Quais formas de resistência e práticas “contra-hegemônicas” identificamos nas favelas aonde
atuamos e como o nosso trabalho se relaciona com estas?

Que tipo de encontros/eventos/protestos/atividades de formação/manifestações políticas e 
culturais organizamos?

De que tipo de  encontros/eventos/protestos/atividades de formação/manifestações políticas 
e culturais organizamos participamos?

A partir da experiência do trabalho de base do nosso grupo, quais as formas de trabalho 
sócio-político e emancipatório nas quais apostamos e quais evitamos/não acreditamos (em 
termos de seu potêncial transformador)?

Como atuamos em relação às favelas e demais espaços da cidade e como interagimos com 
moradores, outros grupos e movimentos?

Nisso, como construimos a nossa relação com o poder público e suas insticuições, ONGs, 
partidos, sindicatos, universidades, setor privado, comércio local, etc.?

Quais as formas de cooptação e de amenização de conflitos (assistencialismo, clientelismo, 
…) que identificamos e como estas interferem com o trabalho do nosso grupo? 

O que fazemos para enfrentá-las, burlá-las ou se aproveitar delas? No caso da última opção 
– é possível se aproveitar destas tentativas de coopertação sem perder autonomia e se sim, 
como?

Quais os conceitos e formas de organização (coletiva) para ampliar força, grau de 
emancipação e autonomia do poder popular e como o nosso trabalho busca contribuir com 
esse processo?

Rescursos monetários e não-monetários



Como lidamos com a questão financeira? 

Se precisar dinheiro para o nosso trabalho, como o conseguimos? Aonde e como buscamos 
apoio?

Quais as relações que tecemos para poder financiar o nosso trabalho? Nisso, como criamos 
estas relações sem perder a nossa autonomia?

Quais as formas possíveis ou existentes de remuneração para o nosso trabalho? 

Como conseguimos recursos não-monetários e equipamentos para o nosso trabalho? 
Como evitamos em ter gastos e custos? O que fazemos para conseguir mobilizar recursos 
para a realização do nosso trabalho sem precisar de (muito) dinheiro?

Quais as práticas neste sentido nas favelas onde atuamos e em que essas práticas nos 
ajudam ou nos dificultam o trabalho?

Em relação aos recursos monetários e não-monetários, o que mais faz falta e o que mais 
urgentemente precisamos para melhorar o nosso trabalho? Como pretendemos trabalhar 
para conseguir os recursos que mais precisamos?

Os espaços de resistência que criamos

Temos um espaço fixo sob gestão do nosso grupo? Como o conquistamos e como o 
mantemos?

Ou estamos utilizando um ou diversos espaços em co-gestão ou a partir de articulações com 
outros grupos e moradores?

Quais espaços públicos ou de outros utilizamos e como se dá a nossa relação com estes 
espaços e destes espaços com o nosso grupo e com a favela?

Temos gastos mensais ou contra-partidas com este(s) espaço(s) e como levantamos o 
dinheiro para estes gastos?

Qual o significado dos espaços que criamos e qual a nossa relação com os mesmos?

Como outros grupos e moradores se relacionam com os espaços que criamos. Se apropriam 
num bom sentido,  colaboram e agregam, utilizam, tentam intervir ou controlar? Como 
atuamos para incentivar a interação propositiva das pessoas com o(s) espaços que 
criamos/utilizamos?

Qual a nossa relação com o patrimônio (espaço(s), infraestrutura e equipamentos) coletivo 



do nosso grupo e a questão da propriedade? Possuimos, somos donos, ocupamos, nos 
apropriamos de que e como?

Em relação ao(s) espaço(s), o que mais nos falta e como pretendemos atuar para conseguir 
resolver a situação (falta de espaço/risco de perder o espaço), etc.

Mobilização, participação e divulgação

Como divulgamos as nossas atividades e encontros? O que funciona bem e o que menos?

Como trabalhamos e divulgamos para conseguir mobilizar e que as pessoas participam das 
nossas atividades? Qual o grau de dificuldade de ativar as pessoas e colaborar com elas 
dependendo de que tipo de atividade, encontro ou evento?

Como utilizamos técnicas clássicas (faixas, carro-de-som, boca-a-boca, cartazes, flyer, etc.)  
em relação a técnicas mais novas (email, blog/site, facebook, twitter, etc.)?

Como avaliamos vantagens e desvantagens dos diferentes métodos e por que? O que 
funciona, o que menos ou não?

Como conseguimos ganhar novos integrantes para os nosso grupos ou não buscamos 
crescer para não arriscar a coesão do grupo?

Mobilidade e circulação

Como nos circulamos pelas favelas e pela cidade? 

Quais os problemas que enfrentamos em criar e manter laços com outros grupos e moradoes
das nossas ou de outras favelas e demais espaços periféricos da cidade?

Qual a nossa relação centro-periferia e periferia-periferia em geral e na prática do cotidiano 
do nosso trabalho?
Como nos andamos pela cidade enquanto grupo e como transportamos nossos 
equipamentos de trabalho?

O que mais falta e o que mais precisamos para conseguir melhorar a nossa questão da 
mobilidade e como trabalhando ou pretendemos trabalhar para conseguir essas melhorias?

Nossa visão das favelas

Qual, a partir da atuação de seu grupo, a análise de conjuntura das favelas na região 



metropolitana do Rio de Janeiro? 

Qual o papel das favelas na construção de uma outra cidade e sociedade? 

Qual o futuro da cidade e das favelas (curto/médio/longo prazo)? 

Como vocês avaliam a relação de segmentos da sociedade civil e do poder público com as 
favelas e seus moradores?

Do presente para a nossa atuação no futuro:

Como, referentes a análise a base destes questões, pretendemos atuar futuramente? 

Quais continuidades e quais mudanças previstas na nossa atuação?

Quais são ou serão os principais focos do nosso trabalho, os nossos desejos, sonhos, as 
nossa esperançase referente ao nosso trabalho e referente as favelas onde atuamos / as 
favelas/a cidade/a sociedade em geral?

O que mais?

Temos toda a liberdade de decidir quais os focos nos nossos textosm quais questões não 
abordar e quais outras questões que queremos tratar. Além disso escrevemos uma segunda 
parte na qual cada grupo analisa o trabalho/a área de atuação/o campo temático específico 
do nosso trabalho! As questões relevantes para esta parte 2 de cada grupo podemos 
elaborar em diálogo entre o núcleo que organiza o livro (NUPEST) e os grupos.

TEXTO COMPLEMENTAR/DEPOIMENTO COLETIVO

Independente do texto que escrevemos sobre os nossos grupos, tod@s estão convidados a 
escreverem meia-página a uma página entitulado sobre a seguinte questão:

Favelas: Comunidades carentes? Territórios de resistência e luta? O que é favela?

Este texto é completamente livre. A proposta é de juntarmos os depoimentos de todos os 
nossos grupos para montar um tipo de depoimento coletivo, um texto de caráter de pré- ou 
pósfácio, que após discutido entre todos entra como uma voz múltipla dos autores do livro. 
Não pensamos em um texto de síntese que tem que ser coerente em si e muito mais em um 
mosaíco de ideias e posições acerca dos territórios de resistência nos quais atuamos: as 
favelas.



CONSIDERAÇÕES GERAIS

Estas questões gerais podem ser modificadas e ampliadas por cada grupo. Não é um roteiro 
de entrevista, não têm de ser respondidas todas e também não têm seguir a sequência aqui 
utiizada. São questões norteadoras visando ajudar no diálogo e na reflexão coletiva do todos 
envolvidos na construção deste livro.

Entendemos que as questões da nossa prática e do nosso dia-a-dia são carregados de 
significado político e expressam a nossa relação com a cidade. As questões mais específica 
sobre o nosso dinheiro/espaço e a nossa mobilidade não pensamos em ser respondidas uma
por uma e demasiado detalhadas. O importante é a reflexão de nossas práticas e o que 
estas expressam em termos da nossa resistência e as repressões e restrições que 
enfrentamos.

Além das questões gerais que todos os grupos recebem, a proposta é de que cada grupo 
ainda foca nas questões mais específicas de seu trabalho, campo temático e territórios e 
locais onde atua. Buscamos juntar as experiências e os conhecimentos críticos de cada 
grupo e sua área de atuação. O grupode TV comunitária, por exemplo, aborda a questão da 
televisão mais em geral, a relação da grande mídia com a favela e a relação dos moradiores 
com ela. Quais os discursos dominantes, as formas de representação da favela?
O grupo de teatro falará sobre o trabalho cultural mais em geral e o trabalho no mundo do 
teatro em específico. Qual a relação da produção cultural com as favelas e qual a relação 
dos moradores das favelas com o teatro? O que é considerado cultura por quem e o que 
não?

Estas questões específicas pensamos melhor serão elaborados em diálogo entre o núcleo 
que coordena a construção do livro (NUPEST) e cada grupo. Enviamos algumas questões 
para entrar na construção desta parte de perguntas e os gruopos decidem quais as questões
que querem e acham importantes abordar em relação as temáticas mais específicas de seu 
trabalhio e campo de atuação.

Todas essa questões gerais e o textinho extra são sugestões. Os grupos têm autonomia o 
que escrevem e como, claro! Estamos em busca de uma troca de “saberes com” e não de 
formulações de “saberes sobre”. É um livro de todos nós para todos nós e todos demais que 
estão na luta ou interessados na mesma por uma outra cidade e sociedade possível.

ENCONTRO GERAL DE TROCA E CONSTRUÇÃO COLETIVA

Propomos a realizar um encontro entre todos envolvidos em novembro/dezembro de 2012  
no qual todos os grupos apresentam seus textos. Em seguida os textos entrarão na sua fase 
final de edição e temos a possibilidade de discutirmos os nossos trabalhos e textos, fazer 
uma oficina de mapeamento coletivo das nossa atuações e construir um texto coletivo do tipo
“Favela. Territórios de resistência”.



ANEXO 6

FAVELAS EM LUTA: 
OFICINAS DE AUTORREFLEXÃO DO NOSSO TRABALHO DE BASE

Tempo previsto de duração da oicina: 4 horas

Na oicina terá todo material necessário para elaborar coletivamente uma autorrelexão 
do trabalho do grupo que será a base também para o texto no livro “Favelas em luta”

Para a oicina o grupo deve juntar todo material que gostaria usar como referência e o 
qual poderia entrar no livro: cartazes, panletos, textos que utiliza e já elaborou, letras 
de músicas, poesias, artigos sobre ou que o grupo escreveu, fotos, etc. Este material, 
mesmo não entrando todo no livro, pode ser publicado no site que lançamos junto ao 
livro

Nas oicinas trabalhamos em cima de um conjunto de perguntas que se baseia no 
acúmulo dos nossos encontros já realizados

Depois da oicina o grupo terá 4 semanas para escrever o texto para o livro baseado em 
todo o material elaborado na oicina > terá registros escritos, fotos e gravação de áudio 
de tudo que conversamos a disposição do grupo

Na oicina vamos escrever em papel colorido conforme cada tópico. Vamos além disso 
utilizar canetas coloridas para diferenciar entre: 
preto > geral/neutro; verde > positivo; > vermelho > negativo; azul > perguntas que 
surgem/estão em abertas

As perguntas são organizadas em cinco áreas, que correspondem em sua sequência á
estrutura do texto para o livro. 

PERGUNTAS PARA A OFICINA:

1) INTRODUÇÃO LIVRE (papel verde; contribuições para esta parte podem surgir em 
qualquer momento da oicina)

Como o grupo gostaria introduzir o seu texto – alguma história a contar, uma música a 
citar, etc.?

2) A NOSSA HISTÓRIA (papel amarelo)

Qual é o nosso grupo que está se apresentando?

Por que o nosso grupo ou movimento foi criado e por quem?

Aonde surgiu e como se desenvolveu o nosso grupo? 

Como e aonde atua hoje? (Quais favelas e quais locais nas favelas?)

Quem faz parte do nosso grupo e de sua luta?

Por que o nosso grupo atua na(s) área(s) que atua? O que levou a este foco?



3) O NOSSO TRABALHO DE BASE HOJE (papel branco)

Quais as principais bandeiras de luta do grupo? 

Onde/em quais espaços o nosso grupo atua? Como conquistou estes espaços? Como 
funciona a gestão do espaço e como e por quem é utilizado (além de nos)?

Quais os principais objetivos e quais as ferramentas que o grupo utiliza para realizá-los?

Quais os princípios de trabalho do grupo? 

Com quem e para quem realiza o trabalho de base? Com quem o grupo trabalha?

Como o grupo mobiliza e divulga o seu trabalho? O que funciona bem, o que não?

Como o grupo lida com a questão inanceira, recursos em geral e a questão da 
independência inanceira e política?

Quais a formas de repressão que o nosso grupo enfrenta e como lidamos com elas?

4) NOSSOS TERRITÓRIOS E NOSSAS LUTAS DE RESISTÊNCIA (papel azul)

Qual a relação do grupo e sua luta com a favela e suas lutas e resistências? 

Qual a relação da favela com o grupo?

“Favela resiste!” - uma palavra de ordem muito utilizada quando protestamos. 
1 - Ao ver do grupo, quais as formas da favela /na favela de resistir? 
2 - Como esta resistência pode e deve ser fortalecida e qual o papel do trabalho do 
grupo nisso?

 Qual o papel da favela na luta popular em termos gerais? 

Como o grupo se articula com outras pessoas, grupos, movimentos, espaços?
1 - na favela onde atua?
2 – com outras favelas?
3 – com outras partes e outros grupos da cidade e para fora do Rio?

5) LEMBRANÇAS, ESPERANÇAS, EXPECTATIVAS (papel vermelho; contribuições 
para esta parte podem surgir em qualquer momento da oicina)

Quais os melhores, piores momentos que marcaram o trabalho do grupo e sua história? 
Conquistas, surpresas, decepções, momentos de repressão, etc.?

Quais os planos e projetos do grupo para o futuro?

Qual o caminho da luta rumo ao Rio que queremos e qual o papel da favela nisso?



ANEXO 7

“FAVELAS EM LUTA” 
FASE FINAL DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DOS TEXTOS

Depois de fazer as oficinas que gravamos foi feita uma transcrição seletiva dos audios, 
onde foram resumidos e em casos de apontamentos representativos/importantes citados 
as falas durante as oficinas.

Também foi juntado tudo que anotamos nas folhas junto às perguntas.

As propostas preliminares de texto escrevi me orientando na estrutura original do conjunto
de perguntas:

1) INTRODUÇÃO LIVRE 
2) A NOSSA HISTÓRIA
3) O NOSSO TRABALHO DE BASE HOJE
4) NOSSOS TERRITÓRIOS E NOSSAS LUTAS DE RESISTÊNCIA
5) MELHORES E PIORES MOMENTOS E PERSPECTIVAS

O resultado é uma primeira versão do texto completo. Este texto agora pode ser lido e 
revisado por todos os integrantes do grupo para:

> corrigir erros
> acrescentar informações, detalhes e histórias que faltam
> acrescentar citações dos trabalhos dos grupos: de textos, chamadas, letras de música, 
post e publicações nas redes sociais/em sites, textos que o grupo já escreveu, escolher 
fotos, cartazes e panfletos de divulgação etc. que vão ser usados para ilustrar os textos. 
Tudo isso, caso existente em formato digital pode ser juntado no pendrive que cada grupo
recebe.

NADA DESSA PRIMEIRA VERSÃO É DEFINITIVO, TUDO PODE SER MEXIDO, O 
GRUPO PODE MUDAR, TIRAR, ACRESCENTAR O QUE QUISER NESTE TEXTO.

Depois de todo mundo ler os textos combinamos um encontro para mudar o texto 
coletivamente. Tentarei organizar um datashow, assim será possível fazer a leitura junto e 
mexer no texto junto, já saindo do encontro com o texto pronto.

Prazo para marcar este encontro de fechamento do texto: 19/10.

Podemos marcar um encontro com todos os grupos, apresentar os textos uns aos outros 
e discutir os próximos passos. Eu proporia de fazermos uma segunda rodada de oficina 
com mais 2 a 4 grupos (Cafuné na laje, Faveleira, Contorno/Petrópolis, etc.) Isso dentro 
de um prazo das oficinas serem realizadas ainda este ano e fechar os textos até o final do
ano para ter o texto completo para o livro “Favelas em luta” no início de 2016.

O kit entregue aos grupos para esta fase final consiste em: Transcrições dos audios 
impresso (1x), Estrutura da Oficina com resposta anotadas (1x), Texto impresso (3x), 
pendrive com os audios e todos os arquivos em formato digital.

Boa leitura e finalização de escrita dos textos para todos nós!



ANEXO 8

"TERRITÓRIO DE RESISTÊNCIA E MOVIMENTOS SOCIAIS DE BASE: UMA
INVESTIGAÇÃO MILITANTE EM FAVELAS CARIOCAS"

ENTREVISTA COM INTEGRANTES DE GRUPOS DE RESISTÊNCIA 
QUE ATUAM EM FAVELAS DO RIO 

1) Você faz parte de algum grupo e/ou processos de resistência relacionado a favela.
Quais?

2) Em que favela você mora e tem quanto tempo. Morou em outro lugar antes?

3) Você já teve experiências com pesquisa e pesquisadores na sua favela ou relacionado
aos trabalhos de resistência que você está envolvida? Caso sim, como foi a experiência? 

4) Você mesmo já pesquisou processos que têm a ver com o seu trabalho de base ou
com a favela em geral? Como foi a experiência?

5)  Como você  descreveria,  em geral,  a  relação  da  ciência,  da  universidade  com as
favelas?

6) Por que a relação se dá dessa forma?

7)  Como  você  descreveria,  em  geral,  a  relação  do  Estado  com  a  favela  e  seus
moradores?

8) Por que a relação se dá dessa forma?

9) No meu trabalho discuto a relação de formas dominação e e formas de resistência em
relação  à  favela.  Ao  seu  ver,  quais  as  principais  formas  de  dominação  que  estão
presentes na favela? Quem são os atores responsáveis e quem se beneficia com essas
formas de dominação?

10)  Nos  últimos  anos  você acha  que  as  formas de  dominação  na  favela  mudaram?
Mudaram para o melhor ou para o pior ou mudou de forma, mas ficou mais ou menos
igual? Como é o caso da sua favela?

11) Quais os principais desafios que moradores na sua favela, e em geral nas favelas,
enfrentam hoje em dia no Rio de Janeiro?

12) O que os moradores fazem para enfrentar esses problemas?

13) Tem uma diversidade de atores na favela. Você pode, em poucas palavras, caraterizar
o que acha da atuação de cada um dos atores listados em baixo. Como você diria as
pessoas se relacionam com esses atores e espaços e como o seu grupo, nos processos
de resistência se relacionam com eles? Quais são outros atores importantes na sua favela
não listados em baixo?

a) Associação de Moradores   b) ONG  c) Igreja  
d) Polícia Militar/UPP/Exército e) Milícia f) Tráfico g) Outros atores: ...

14) Quais lutas mais marcaram a história da sua favela?



15) Como está a situação de luta hoje,  em geral? A resistência está forte? Quais os
movimentos sociais, quais grupos articulados tem na sua favela?
16) Teve mobilizações importantes na sua favelas nos últimos anos? Quais? E como foi a
experiência?

17) O que mais diferencia a favela de demais bairros da cidade? O que você gosta mais,
o que menos da sua favela?

18) Quais as formas de resistência que ao seu ver mais caraterizam a vida na favela?

19) Qual o trabalho de base você/seu grupo realiza na sua favela e/ou em relação a ela?

20) Como o seu trabalho de base se relaciona com os moradores, como o grupo dialoga
com outros moradores, como se relaciona com formas de resistência da favela?

21) Quais as principais bandeiras de sua luta, da luta de seu grupo na sua favela? Por
que essas bandeiras?

22) Qual conceito você ou o seu grupo tem dos conceitos listados em baixo... 
Quais outros conceitos são importantes para o trabalho de vocês? 

a) Trabalho de base   b) Poder popular   c) Luta de classe d) Outros conceitos: 

Qual a relação desse conceitos com a favela especificamente? Ou, qual o significado da
favela referente a estes conceitos?

23) Qual ao seu ver são vantagens e desvantagens de se fazer um trabalho de resistência
na favela?

24) Quais as formas de dominação mais presentes nos próprios trabalhos de base, nos
nossos grupos e movimentos sociais? Como se grupo lida com isso e como, em geral,
devemos enfrentar essas formas de dominação?

25) Como o seu grupo interage  com e intervem no espaço da favela? Tem um espaço
fixo? Quais espaços usa para fazer atividades

26) Quais outros grupos e espaços seu grupo tem relações e/ou colabora na favela e para
além dela?

27) Em qual favela você mora? Em qual favela atua principalmente? Quais outras favelas
visita com regularidade e por que?

28) Em relação à articulação de grupos em diferentes favelas, qual a sua experiência com
isso? Quais os problemas e quais as perspetivas dessa articulação?

29) Lembrando da jornada de Junho 2013. Você participou dos protestos de rua? Como
você viu a dinâmica em geral e sobretudo referente às lutas e bandeiras dos movimentos
de favela?

30) Qual a sua visão/a visão do seu grupo de transformação social? 

31) E qual o caminho para superar a sociedade tão desigual na qual vivemos? Qual o
papel e o futuro da favela nessa perspetiva?

Obrigado!



ANEXO 9

"TERRITÓRIO DE RESISTÊNCIA E MOVIMENTOS SOCIAIS DE BASE: UMA INVESTIGAÇÃO

MILITANTE EM FAVELAS CARIOCAS"

(PESQUISA NA ÁREA DE GEOGRAFIA)

ENTREVISTA COM MORADORES DA FAVELA TIMBAU

ROTEIRO DE PERGUNTAS

1) Em que favela você mora e tem quanto tempo. Morou em outro lugar antes?

2)  Você  já  teve  experiências  com  pesquisa  e  pesquisadores  na  sua  favela?  Como  foi  a

experiência? 

3) Como você descreveria, em geral, a relação do Estado com a favela e seus moradores?

4) Por que a relação se dá dessa forma?

5) No meu trabalho discuto a relação de formas dominação e e formas de resistência em relação à

favela.  Quais as principais formas ao seu ver, de dominação que estão presentes na favela?

Quem são os atores responsáveis e quem se beneficia com essas formas de dominação?

6) Nos últimos anos você acha que as formas de dominação na favela mudaram? Mudaram para

o melhor ou para o pior ou mudou de forma, mas ficou mais ou menos igual? Como é o caso da

sua favela?

7) Tem uma diversidade de atores na favela. Você pode, em poucas palavras, caraterizar o que

acha da atuação de cada um dos atores listados em baixo.  Como você diria  as pessoas se

relacionam com esses atores e como o seu grupo, nos processos de resistência se relacionam

com eles?

a) Polícia Militar e UPP:

b) Milícia:

c) Tráfico:

d) Associação de Moradores:

e) ONG:

f) Igreja:



8)  Quais  os  principais  desafios  que  moradores  de  favela  enfrentam  hoje  em dia  no  Rio  de

Janeiro? Em geral?

9) E quais na sua favela especificamente?

10)  O  que  os  moradores  fazem  para  enfrentar  esses  problemas?  Conseguem  melhorar  a

situação?

11) E o que poderiam ou deveriam fazer, mas não fazem?

12) E por que não fazem?

13) Olhando para trás, quais lutas mais marcaram a história da sua favela?

14) Nesse olhar histórico, como você relaciona a favela com resistência?

15) caso há, quais as formas de resistência que mais caraterizam a vida na favela?

16)  E em tempos recentes.  Teve mobilizações importantes na sua favelas nos últimos anos?

Quais, e como foi a experiência?

17) O que mais diferencia a favela de demais bairros da cidade? O que você gosta mais, o que

menos da sua favela?

18) Como você avalia os protestos que teve em 2013? Adiantou alguma coisa? Teve melhorias

para os moradores de favela? Você acha que muitos moradores de favela estiveram nas ruas

naquela época?

19) Como você avalia a situação atual das favelas com o projeto da ocupação militar e da UPPs? 

20) E aqui na Maré, como está a situação com o exército? 

21) Em geral, o que seria necessário para a situação de segurança melhorar? E a situação da

educação, da saúde, etc.? 

22) Como você vê os próximos anos e o futuro em geral para a Maré, as favelas em geral, e a

cidade do Rio de Janeiro?
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