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Após mais de 100 anos de exclusão, a realidade social brasileira mostra o 
quanto é necessário a integração urbana dos moradores de favela  

 
 

 
 

Incêndio na favela Diogo Pires, cidade de São Paulo, resultou em cerca de mil desabrigados  

 
“O morro era como outro qualquer morro. Um caminho amplo e maltratado, 
descobrindo de um lado, em planos que mais e mais se alargavam, a 
iluminação da cidade. (...) Acompanhei-os e dei num outro mundo. A 
iluminação desaparecera. Estávamos na roça, no sertão, longe da cidade. O 
caminho que serpeava descendo era ora estreito ora largo, mas cheio de 
depressões e de buracos. De um lado e de outro casinhas estreitas, feitas de 
tábua de caixão, com cercados indicando quintais”.  

 
 A citação acima data de 1911, é de autoria de João do Rio – famoso cronista carioca do inicio do 
século XX – relatando as condições de vida no morro do Santo Antônio. Aquilo que em época era visto 
com certa curiosidade, hoje faz parte do cenário urbano de diversas cidades brasileiras de maior porte, 
sendo, por vezes, considerado um fenômeno inevitável, são, na verdade, as favelas, a maior 
representação espacial das desigualdades sociais existentes no país. 
 Tendo por base números confiáveis do IBGE (Censo 2000), chega-se ao número de 16.433 
favelas declaradas no Brasil – sendo 7.077 na região sul e 6.106 na região sudeste. As duas maiores 
metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, possuíam, segundo o mesmo estudo, 513 e 612 
favelas, respectivamente. Estima-se que até 2020 cerca de 55 milhões, ou o equivalente a 25% da 
população do país, estarão morando em favelas.  

Dados das Nações Unidas mostravam que 52,3 milhões de pessoas viviam em favelas 
brasileiras em 2005, 28% da população do país. Apesar dos elevados números, calculava-se a taxa de 
crescimento das favelas em 0,34% ao ano, sendo a taxa considerada praticamente estabilizada. 
 No entanto, desde o último Censo, os números continuaram a crescer. Em 2005, já haviam 750 
favelas cariocas cadastradas no Sistema de Assentamentos de Baixa Renda (Sabren). Os aportes de tais 
valores resultam de uma secular política de exclusão que deve ser alterada.  
 
 
Breve resgate histórico da problemática na cidade do Rio de Janeiro 

 
 

 “Vê-se bem que a principal preocupação do atual governador do Rio de Janeiro é dividi-lo em 
duas cidades: uma será européia, a outra, indígena”, escrevera Lima Barreto sobre as reformas urbanas 
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promovidas pelo governo Pereira Passos. Traçando um regaste histórico, percebe-se o quanto as 
políticas urbanas contribuíram para exclusão das populações desfavorecidas. Ao invés de buscar a 
integração entre as duas partes dispares da cidade, o Estado através de políticas arbitrárias subjugou as 
populações existentes nas favelas conforme seus interesses urbanísticos. 
 Pereira Passos, prefeito da cidade do Rio de Janeiro durante os anos (1902 – 1906), promoveu 
grandes reformas urbanísticas na cidade, seu objetivo era transformar o Rio de Janeiro numa capital aos 
moldes de Paris, para uma posterior recepção de evento internacional. Para que grandes avenidas 
fossem traçadas, Pereira Passos utilizou-se da política do “bota-abaixo” gerando uma onda de 
demolições dos cortiços localizados no centro da cidade, fato este que impulsionou o crescimento das 
favelas. Mas, para a implementação de suas melhorias urbanísticas, Pereira Passos precisava de mão-
de-obra e esta, ironicamente, era representada pelos antigos moradores dos cortiços do centro da cidade, 
agora moradores do morro da Providência e Bairro da Saúde, lugares que se localizavam perto do 
Centro. 
  O morador da favela queria estar perto do centro, das oportunidades de trabalho, e a cidade 
continuou a precisar dessa mão de obra. 
 Com o passar dos anos e o crescimento da ocupação dos Morros, o preconceito ajudou a 
difundir políticas que visavam à extinção das favelas, principalmente a partir dos anos 20. Naquela época 
as favelas eram apenas um problema sanitário, onde não existiam redes de esgoto ou de água encanada, 
não haviam problemas sociais ou criminais. Os acontecimentos mais próximos da criminalidade eram 
capoeiristas e “malandros” que se envolviam em confusões e contravenções leves.  
 Em 1922, o poder público removeu grande parte das pessoas que viviam nos morros da 
Providência, Santo Antônio e Gávea-Leblon. Também nessa década o arquiteto francês Alfred Agache 
(1875 – 1959), um dos responsáveis pela consolidação do urbanismo no mundo, propôs um projeto 
urbanístico para a cidade do Rio de Janeiro onde considerava as favelas um problema “sob o ponto de 
vista da ordem, social, da segurança, da higiene, sem falar da estética”.  
 Em 1937, no Código de Obras da Cidade do Rio de Janeiro, as favelas eram tidas como 
“aberrações urbanas”, e através deste Código ficou homologado a política de eliminação de favelas e 
proibição de construções de outros barracos. Além disso, o código proibia a melhoria dos morros já 
ocupados. 
 Na década de 40, o então ditador Getúlio Vargas de forma autoritária procurava uma “resolução” 
para a questão habitacional: Criaram-se “Parques Proletários”, locais para onde eram levados os 
moradores dos morros. A promessa era que estes retornariam aos seus locais de origem assim que 
empreendidas melhorias de infra-estrutura. Porém, ninguém era autorizado a voltar e muito menos tais 
promessas foram cumpridas. 

Em 1948, foi realizado o primeiro Censo nas favelas cariocas e neste contexto a Prefeitura do 
Rio de Janeiro, afirma, surpreendentemente, num documento oficial, precedente às estatísticas, que: “Os 
pretos e pardos prevaleciam nas favelas por serem hereditariamente atrasados, desprovidos de ambição 
e mal ajustados às exigências sociais modernas”.  
 Foi nesta conjuntura que, ao final da década de 40 e inicio da década de 50,  começaram a surgir 
as primeiras associações de moradores que tinham como objetivo: Evitar a remoção para “Parques 
Proletários”, lutar pelas melhorias na infra-estrutura das favelas e exigir respeito aos direitos dos 
habitantes das favelas. 
 Na década de 60, Carlos Lacerda, inimigo político de Getúlio Vargas, governador do então 
Estado da Guanabara – que tinha como única cidade o Rio de Janeiro –, continuou a política de retirar as 
pessoas de favelas e realocá-las em conjuntos habitacionais bem mais distantes do centro da cidade. O 
mais famoso conjunto habitacional erguido por Lacerda está localizado no Bairro de Jacarepaguá e 
chama-se Cidade de Deus. Durante esse período, varias favelas foram eliminadas completamente como 
a da Catacumba, onde hoje se localiza um parque próximo a Lagoa Rodrigo de Freitas, e a do Esqueleto, 
onde está localizada a UERJ, no Maracanã. 
 No final da década de 60 e na década de 70, durante o Regime Militar, fora criada a 
Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio, em documentos 
oficias a favela era descrita como “espaço urbano deformado”. Muitas outras favelas foram removidas. 
Por exemplo, na Praia do Pinto, próxima ao Leblon, existia uma favela que derivava de um antigo “Parque 
Proletário” de Vargas, sua comunidade resistiu a remoções ate o ano de 1969, quando a favela foi 
destruída por um incêndio de condições suspeitas. Lá fora construído um condomínio chamado Selva de 
Pedra.  



 
 

Escombros de um incêndio de condições suspeitas em favela no final da década de 60, durante 
o regime militar. 

 
 

Os anos 70 marcam o crescimento do narcotráfico nas favelas. Tal crescimento, segundo 
especialistas, deriva da ausência de políticas habitacionais consistentes durante os anos 80, o período de 
redemocratização.  

 
O cenário atual e a esperança 
 

 Com a eclosão de um problema de grandes proporções, leia-se o narcotráfico e a consequente 
violência urbana – estima-se que o narcotráfico movimente cerca R$ 3 bilhões por ano, só na cidade do 
Rio de Janeiro –, uma necessária mudança de perspectiva fora traçada a partir das duas últimas décadas. 
A favela, do ponto de vista urbano, passa a existir quando incomoda os setores mais abastados da 
sociedade.  
 Desde a década de 90, projetos como o Favela-Bairro e, mais recentemente, as obras do PAC, 
tem buscado saídas para os resultados de um século de marginalização. No entanto, é necessário 
destacar que o redimensionamento desta questão urbana pode surtir efeito paliativo se não acompanhado 
de uma mudança, de fato, estrutural. 
 O jornal “O Globo” de 15 de agosto do presente ano, apontava para a instalação de Unidades de 
Polícia Pacificadora (UPP’s), como saída para os problemas concernentes à segurança pública na cidade 
do Rio de Janeiro. Segundo o jornal, seriam necessárias 77 UPP’s, espalhadas pelas diversas favelas, a 
um custo anual de R$ 214 milhões, o que representaria um pouco mais de um milésimo do PIB do 
município. Em contrapartida, presumia-se que os investimentos em segurança poderiam alavancar um 
crescimento do PIB da cidade na ordem de 20% a 30%.  
 Além disso, com a descoberta das jazidas de petróleo no pré-sal, abriu-se uma gama de 
possibilidades em avanços econômicos e sociais no país.  

Atentemos que somente com a uma redistribuição justa do crescimento econômico, 
acompanhada de investimentos sociais em educação, segurança pública, saúde, entre outros, poderá 
elevar-se a renda dos brasileiros. Criando, assim,  condições de manutenção de habitações mais dignas. 

Com os eventos internacionais da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016, 
na cidade do Rio de Janeiro, as cidades brasileiras estão tendo a oportunidade de serem redesenhadas 
nas pranchetas, como na época de Pereira Passos. Resta-nos a escolha de repetirmos os erros do 
passado e apenas ofuscarmos as favelas, como fora feito na campanha promocional da cidade do Rio de 
Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016, ou buscarmos sanar o problema em sua raiz social, que é a 
do combate a desigualdade.  
 
 
As favelas brasileiras em números  
 

 As cidades com o maior número de favelas, segundo o Censo 2000, são: São Paulo (612), Rio 
de Janeiro (513), Fortaleza (157), Guarulhos (136), Curitiba (122), Campinas (117), Belo Horizonte (101), 
Osasco (101), Salvador (99), Belém (93).   
 
 



 
Fonte: IBGE (CENSO 2000) 
 

 
 

No Rio de Janeiro calcula-se que cerca de 20% da população more em favelas. 
 

Fonte: IBGE (CENSO 2000) 
 

 



Embora a favela da Rocinha seja a mais famosa, o Complexo da Maré detém a maior concentração 
populacional 

 
Fonte: IBGE (CENSO 2000) 
 
 

 
 
 

 
 

Comunidades atendidas pelo programa “Favela- Bairro” na cidade do Rio de Janeiro 
 

Fonte: IPLAN Rio, 1996 e 1997. 
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