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RESUMO 
 
 
O trabalho desenvolvido explora a temática das favelas na cidade do Rio de Janeiro. Este é 

um problema que existe há mais de um século e continua à espera de solução, 

continuando a crescer a população na cidade informal. 

A investigação tem como objectivo distinguir cidade formal de cidade informal e apontar 

soluções para este problema e para um futuro melhor. Nessa medida, este trabalho procura 

entender o conceito de Favela, a sua História, a sua relação com a cidade formal, de modo 

a poder intervir num espaço com uma identidade tão forte sem o corromper, requalificando-

o. 

Esta requalificação do Vidigal, com base na investigação feita, só pode ser alcançada 

através de um plano urbano capaz de intervir nos vazios urbanos, tornando-os factos 

urbanos na favela. Estes factos urbanos são espaços públicos interligados, com 

equipamentos para a comunidade com a intenção de proporcionar o encontro entre toda a 

população, de modo a presenciar a cultura carioca no seu estado puro. 

No fundo, este projecto visa melhorar as condições de vida da comunidade, articulando a 

cidade formal e a cidade informal. 
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ABSTRACT 
 
 

This project explores the issue of the favelas [shanty towns] in Rio de Janeiro. This problem 

has existed for over a century and is still awaiting a solution, While the population of the 

informal city continues to increase. 

This research study sets out to distinguish the formal from the informal city  and to propose 

solutions for the problem with a view to improving the quality of life of its inhabitants.  It is on 

this specific level that this project seeks to understand the concept of favela, its history and 

its relationship with the formal city, in order to intervene in an area with such a strong 

identity of its own without corrupting it, but rather by requalifying it. 

The research suggests that the Vidigal favela can only be requalified by means of an urban 

plan that is able to intervene in urban voids, transforming them into urban facts in the 

Favela.These urban facts are interconnected public spaces with community facilities that 

serve to bring together the entire population so as to experience the carioca [specific to Rio 

de Janeiro] culture in its pure state. 

Basically, this project aims to improve the living conditions of the community by creating a 

dialogue between the formal city and the informal city. 

 

Keywords: Urban requalification; Informal city; Public spaces; Tropical architecture; Public 

structure/organization 
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“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.” 

 
Fernando Pessoa 
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INTRODUÇÃO: breve Viagem do Passado ao Futuro 
  
 

Este trabalho surgiu depois de uma experiência de um ano a viver no Brasil e, mais 

concretamente, no Rio de Janeiro. Essa cidade cativa pelos seus morros, pelo seu mar, 

pela sua praia, pela sua lagoa, pelas pessoas que ai vivem e pelo espirito livre e feliz que 

paira no ar.  

Situa-se no sudoeste do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro alberga uma população de, 

aproximadamente, 6 milhões e 300 mil habitantes. Dista da capital Brasília 1162 Km e tem 

como entrada marítima a baía de Guanabara, uma das imagens mais conhecidas da cidade 

maravilhosa. Esta cidade é caracterizada por um clima tropical, quente e húmido, com 

verões muito quentes e invernos a rondar os 20º e, no que diz respeito à precipitação, 

apresenta duas épocas: uma de Dezembro a Abril mais chuvosa e outra de Maio a 

Novembro mais seca. Segundo João Caeiro na sua dissertação de estágio científico em 

2006, o espaço urbano da cidade maravilhosa alargou-se por planícies (65% do território) e 

pelos morros da Tijuca, Pedra Branca e Jericinó, sendo a sua altitude máxima de 1024 

metros. Em termos hidrográficos, a cidade é irrigada pelos rios Cabuçu, Cachoeira, 

Carioca, Comprido, Guandu, Maracanã, Meriti, Saraouí e Trapicheiros, não esquecendo as 

inúmeras lagoas na zona norte e a Lagoa Rodrigo de Freitas na zona sul, conferindo um 

caracter natural a toda a cidade. A topografia é uma qualidade única, pois estamos perante 

uma cidade, maioritariamente, plana com morros com relevos muito acentuados, sendo por 

isso conhecida como cidade dos morros.  

 

Nessa medida, existem várias coisas a melhorar nesta cidade para a tornar ainda mais 

“maravilhosa” e o tema das favelas é o grande problema arquitectónico, capaz de mudar 

um paradigma e de ser um volte-face na cultura e na cidade carioca. Este foi um problema 

muitas vezes ignorado pelos arquitectos, concentrando-se nas ideias do movimento 

moderno e das formas puras, numa altura em que a arquitectura não se via como um 

serviço para a sociedade seja ela qual for, mas quase como um exercício para mostrar o 

talento do arquitecto, o seu traço único. A arquitectura é uma arte sim, mas utiliza-se da 

técnica, da função e das mentalidades para construir um mundo melhor e uma humanidade 

com condições de vida.  

A população das favelas não tem essas condições de vida que parecem mínimas e foi por 

esse motivo que este é o tema abordado neste trabalho. Neste sentido, este trabalho 

centrar-se-á nas relações e vivências próprias do espaço da cidade formal e da cidade 

Figura 1 - Pintura de Alcro Júnior 
da cidade do Rio de Janeiro com 
a sua topografia única 

Figura 2 - Carta Topográfica da 
baía do Rio de Janeiro em 1715. 
Fonte: 
sites.google.com/site/cenevivaricard
owerneck/brasil 
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informal, concentrando-se na relação entre eles e na intervenção na cidade informal de 

modo a articula-la com a cidade formal.  

Para este grande objectivo é necessário perceber o Passado, o Presente e o Futuro.  

O Passado vai procurar mostrar-nos: a história da cidade do Rio de Janeiro; a história das 

favelas e como foi evoluindo a cidade informal e a relação desta com o poder político e 

público; a morfologia da favela; os problemas que a favela representa; casos de 

intervenções importantes para a intervenção futura e a experiência de viver um ano no Rio 

de Janeiro. 

O Presente concentrar-se-iá em identificar os vários temas pertinentes para serem 

desenvolvidos na intervenção e que farão parte da solução do mesmo. Nesse sentido, 

apresenta-se um contexto teórico, definindo alguns conceitos importantes para a 

investigação; a problemática do espaço público; os vazios urbanos e o seu papel na 

arquitectura do presente; o tema do turismo na favela, sendo um grande impulsionador 

para esta intervenção e um dos possíveis beneficiados no futuro; a apresentação do 

território tão característico e singular como a favela; e os programas de intervenção 

existentes para a favela, as suas premissas, os seus resultados e, por fim, a síntese crítica 

para uma melhor intervenção no futuro. 

O Futuro prende-se com a intervenção e a resposta prática dada depois da sedimentação 

do conhecimento teórico. Para isso, é necessário uma estratégia, um programa e o 

projecto. A favela do Vidigal vai ser um novo lugar através dum projecto de acumpuntura 

urbana, jjá experimentada por Jaime Lerner, criando uma rede de espaçosd públicos que 

irão possibilitar uma maior acessibilidade, uma maior ligação entre a comunidade, novos 

lugares de permanência e de encontro e, por último, uma nova relação deste novo lugar 

com a cidade formal. O programa prender-se-ia com equipamentos públicos para a 

comunidade e que sejam factos urbanos interessantes para toda a cidade do Rio de 

Janeiro. E com estes dois pontos nascerá o projecto de arquitectura. São estas três 

componentes que fazem dos arquitectos verdadeiros arquitectos, com o desejo de 

construir, com a possibilidade de mudar o mundo e ajudar a população seja ela qual for. O 

projecto tem de ser o reflexo do lugar, da cultura, da sociedade, da população e de todas 

as especificidades, apresentando uma solução para um futuro o melhor possível. Esta 

visão pode ser idílica, mas para se ter a vontade total de projectar e de intervir, tem de se 

procurar uma visão total e para isso é necessário ser ideal. Se se falhar um pouco, a 

intervenção não é perfeita ou ideal, mas sim muito boa, modificando da melhor forma 

possível o espaço e a vivência da população que nele habita.     
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1- PASSADO 

 

1.1- Evolução da Malha Urbana do Rio de Janeiro: da sua fundação 
até ao século XX 

 

 
Fundada em 1511 pelos portugueses, a cidade do Rio de Janeiro detém no seu litoral a 

Serra do Mar, muito próxima da costa, tão próxima que em alguns trechos do litoral só 

existem praias ou costões rochosos. Na zona de Itaguaí, a cordilheira afasta-se do litoral, 

criando uma grande extensão de terra plana e fértil, entrecortada por baías e lagoas. Uma 

dessas baías é a tão famosa baía de Guanabara, que se credenciou como o principal porto 

da região pela sua forma fácil de controlar e proteger de algum tipo de ameaça exterior. 

Essa proteção era feita pelas fortalezas edificadas pelos portugueses, as primeiras 

edificações neste território, como podemos ver na imagem seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1565, o Rio de Janeiro detinha o papel de simples ponto de apoio à navegação que 

ligava a Europa aos oceanos Indico e Pacífico. Por essa razão, não existe ainda uma 

Figura 3 - Chegada dos 
Portugueses ao Brasil em 1500 
reproduzida por Keiju Kobayashi 

Figura 4- O Rio de Janeiro em 1565. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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cidade em terra mas sim um porto de apoio. 

Mais tarde, neste mesmo século, foi introduzida a cana-de-açúcar. Este acontecimento 

trouxe um papel muito importante para a baía de Guanabara, pois o seu porto passava a 

ser um porto importante economicamente também. Foi a partir deste porto que se começou 

a desenvolver a futura metrópole. Cortada por uma excelente rede de rios navegáveis, que 

permitiam a penetração humana sem os inconvenientes das viagens por terra, ligando-se, 

portanto, directamente ao porto do Rio de Janeiro. A região perto foi rapidamente ocupada 

por plantac es de ac car.  

Rapidamente, se percebeu que a cana-de-açúcar apodrecia pouco depois do corte, o que 

não acontecia com o pau-brasil, o único produto exportado pelo Brasil até então. Nessa 

medida, surgem os engenhos de açúcar1, possibilitando assim o transporte deste novo bem 

para Portugal. Os engenhos vão-se localizando ao longo dos inúmeros rios e multiplicam-

se rapidamente por toda a região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Engenho de açucar é o nome dado a uma unidade industrial especializada na transformação de 

cana-de-açúcar em açúcar ou outros derivados, como o melaço ou a aguardente de cana. 

Figura 5 - O Rio de Janeiro em 1620. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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Em 1620, já se começa a erguer o centro da cidade. O centro começa a deter as funções 

necessárias para a exportação de açúcar, estando a cidade desenvolvida com esse intuito, 

tendo um traçado orgânico mas funcional, tentando centralizar essas mesmas funções. Foi 

construída mais uma fortaleza, existindo agora maior proteção. Esta nova fortaleza foi 

construída no outro extremo da baía. Também se começam a construir a rede de estradas 

para se poder ter acesso às plantações. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta imagem de 1710 percebemos o desenvolvimento em relação à imagem anterior, no 

espaço de quase um século.  

Começa a existir um traçado, tendo eixos principais, ligando as plantações mais 

importantes ao centro da cidade e percebe-se a ideia de ganhar território á lagoa do centro, 

deixando a cidade crescer sem limites. Num tempo ainda totalmente dominado pelos 

colonizadores, identifica-se uma grande quantidade de edifícios históricos ou de interesse 

público, sinalizados a cor vermelha.  

 

Figura 6- O Rio de Janeiro em 1710. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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Em 1750, passa a existir um traçado mais definido, um traçado radial, sendo o seu 

epicentro a baía de Guanabara, tendo o centro da cidade todas as funções urbanas, 

começando assim a perceber-se um núcleo urbano e ao seu redor o espaço rural com as 

plantações e os engenhos que eram autossuficientes e estavam cada vez mais ligados por 

estradas e menos pelos rios navegáveis, como era no início. Por sua vez, esses rios 

navegáveis e a lagoa vão desaparecendo, dando lugar a territórios urbanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - O Rio de Janeiro em 1750. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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Em 1800, continua o desenvolvimento da cidade, começando a existir uma maior 

preocupação com os espaços públicos, desenvolvendo-se praças e espaços verdes. A 

cidade continua o seu crescimento radial e cresce no sentido dos morros, tentando 

aproximar as várias zonas e vencer a topografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Aspecto da Rua Principal do Rio de Janeiro em 
1818 pintada por Thomas Ender 

Figura 10 - Aspecto da Vida Rural no início do séc.XIX. 
Fonte: 
museuvirtualpintoresdorio.arteblog.com.br/17914/RUGENDAS
-NEGROS-DE-AVES/ 

Figura 8 - O Rio de Janeiro em 1800. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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Entre 1800 e 1850 deram-se três alterações muito importantes para o desenvolvimento da 

cidade. O primeiro facto deveu-se a uma crise no comércio de açúcar, uma vez que o 

comércio internacional se volta para o açúcar antilhano, cuja comercialização era 

controlada pelos holandeses. Esta crise não afetou economicamente, pois deu-se uma 

descoberta muito importante: o ouro em Minas Gerais. O terceiro facto muito importante 

para o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro prende-se com a chegada da Família 

Real Portuguesa em 1808. 

O ouro coloca o Rio como principal porto de exportação do metal, e importador de mão-de-

obra escrava. Cria os grandes caminhos de interiorização para Minas - Caminho Velho, 

Caminho Novo, Variante do Proença... – mas a área que por eles é cortada não recebe os 

mesmos benefícios. Pelo contrário, as plantaçõ

 condição de brejos. 

A vida nos portos fluviais entra num estágio de sonolência e muitos deles tornam-se locais 

de pernoite na longa viagem para as Minas Gerais. 

Figura 11 - O Rio de Janeiro em 1850. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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A chegada da Família Real, que para o Rio foi tão importante, não trouxe qualquer 
resultado para a sua envolvente, apenas para o seu núcleo central. O Rio separa-se do que 
tem mais próximo, preocupando-se apenas com a comunicação com os centros regionais 
brasileiros ou com portos internacionais. Este facto prende-se com o início da produção de 
café, um bem muito importante na exportação. 

Com a chegada da família real, com a exportação de ouro e café para o mundo, a cidade 
do Rio de Janeiro tinha de ganhar uma nova dimensão, a dimensão de capital do reino de 
Portugal, sendo um centro administrativo, financeiro e cultural. Em 1822, o Brasil torna-se 
independente, dando-se assim uma alteração muito importante para o futuro. 

Nessa medida, a cidade sofreu os seus primeiros passos urbanísticos na primeira metade 
do século XIX, pela acção do poder público, abrindo e conservando as estradas 
importantes para uma melhor acessibilidade aos arredores, descongestionando o centro e 
deslocando-o para os antigos bairros da Lapa, Glória e Catete e, posteriormente, para 
Botafogo, Lagoa e São Cristovão. Em 1850 dá-se novo período de expansão, estendendo-
se o núcleo do Rio de Janeiro a novas localidades, como é o caso da Lagoa e existe uma 
densificação das freguesias periféricas. O primeiro cadastro da cidade é feito em 1851 e 
cria-se o aterro que, posteriormente, se tornou a Praça Mauá, dando-se assim o início da 
Nova Cidade. Catumbi, Estácio e Rio Comprido são também aterros deste período.  
Também nesta segunda metade do séc. XIX que é introduzida a iluminação a gás, são 
feitas as primeiras infraestruturas de esgotos no centro da cidades e as calçadas passam a 
ser paralelepípedos. Em termos de mobilidade na cidade, nesta época os transportes 
públicos são lentos e em pouca quantidade, fazendo com que toda a cidade se movimente 
a pé, tornando a vida da população periférica ainda mais difícil. Em 1870, surgem os 
bondes (elétricos) e os trens (comboios), representativos da grande expansão da cidade 
para a zona sul e norte. Com esta estrutura de transportes públicos organizada, o limite 
entre núcleo e periferia ficou ainda mais delineado. Apesar deste contraste bem marcado, 
este sistema de transportes tornou a mobilidade da população uma realidade e isso foi um 
passo importante para um maior desenvolvimento económico e social carioca.  
 
Este desenvolvimento económico trouxe a migração da população rural, também pela 
extinção do sistema de escravatura, proporcionando um grande aumento da população 
urbana e os primeiros problemas habitacionais da cidade. Estes “ novos habitantes” da 
cidade começaram a viver em vilas operárias em cortiços, sendo insuficientes para 
tamanho aumento demográfico. Nesse sentido, passado pouco tempo aparecerá a solução 
da favela.  
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Com a entrada no séc.XX, a cidade do Rio de Janeiro vai sofrer grandes alterações. 

Primeiro que tudo, apresenta-se um grande desenvolvimento, proporcionado por uma maior 

facilidade de construção com novos quarteirões e muitos novos edifícios. 

Nesse sentido, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, promoveu uma 

grande reforma urbanística na cidade, com o objetivo de transformá-la numa capital nos 

moldes franceses. Inspirado nas reformas de Haussmann, em quatro anos Pereira Passos 

transformou a aparência da cidade: aos cortiços e às ruas estreitas e escuras, sobrevieram 

grandes boulevards, com imponentes edifícios, dignos de representar a capital federal. 

Nessa medida, Passos criou a Avenida Central, um eixo muito importante no centro do Rio 

de Janeiro, sendo a rua mais prestigiada à imagem de uma capital europeia cheia de 

glamour. Outros alargamentos e aberturas de novas ruas forma importantes, de modo a 

combater os problemas de saneamento e ordenação da malha de circulação viária carioca.  

Figura 13 – Tipologia de Cortiço. 
Fonte: homoliteratus.com/o-cientificismo-
em-o-cortico-de-aluisio-azevedo/ 

Figura 14 - Início da ocupação do 
Morro da Providência. Fonte: 
mediocridade-
plural.blogspot.pt/2012/04/origem-da-
palavra-favela.html 

Figura 15 - Primeiras Habitações do 
Morro da Providência. Fonte: off-
road.student.utwente.nl/johan/rio/br/rio/hist
oria-xix.htm 

Figura 12 - O Rio de Janeiro em 1910. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Haussmann
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento
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Por outro lado, com este novo centro da cidade com uma especulação imobiliária muito 

elevada, dá-se o aparecimento das primeiras favelas no centro do Rio de Janeiro, pois era 

a única solução para a classe mais desfavorecida. Na imagem já se percebe o início da 

ocupação dos morros do centro e assim se dá início a uma nova cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1930, já conseguimos entender a cidade do Rio de Janeiro e o seu futuro. Nessa 

medida, a região metropolitana ficou fragmentada em vários círculos, como nos explica 

Maurício de A. Abreu no livro Evolução Urbana do Rio de Janeiro: 

 

“O primeiro círculo, que chamamos de núcleo, é constituído pela área comercial e 

financeira central (o antigo core histórico da cidade) e por suas expansões à orla oceânica 

(a zona sul) e ao interior (cujos limites seriam os bairros da Tijuca, de Vila Isabel, de São 

Cristovão e do Caju) mais o centro e a zona sul de Niterói. 

 

O segundo círculo abrange os subúrbios mais antigos do Rio de Janeiro, que se formaram 

ao longo das linhas das estradas de ferro (os limites vão de Benfica Rianchuelo e Miéier até 

a Penha, Irajá e Madureira) e a zona norte de Niterói. Também se inclui nesta faixa a Barra 

Figura 16 - O Rio de Janeiro em 1930. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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da Tijuca e a parte de Jacarepaguá onde deverá ser construído o novo centro 

administrativo do Rio. A todo o conjunto dá-se o nome de periferia imediata. Apesar de 

construir bairro periférico, a Barra da Tijuca está, entretanto, sendo ocupada por classes de 

alta renda, o que leva a crer que, em futuro próximo, será parte integrante do núcleo 

metropolitano. 

 

O terceiro círculo abrange o restante tecido urbano carioca situado além dos limites da 

periferia imediata, mais a conturbação do Grande Rio, que é constituído por Nilópolis, São 

João de Meriti, grande parte do Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu, e parte de 

Magé. Esta seria a periferia intermediária.  

 

Finalmente, o quarto círculo engloba o restante da Região Metropolitana. Trata-se da 

periferia distante, que faz parte da Região Metropolitana.” 

 

 

Desta maneira, percebemos a existência clara de uma cidade sectorizada e o Estado 

procurou, ao longo dos anos, desenvolver a cidade formal com algumas intervenções: a 

abertura da Avenida Presidente Vargas ou a eliminação do morro do Castelo para 

possibilitar a existência do Aterro do Flamengo e, consequentemente, um novo desenho da 

Baía de Guanabara. Copacabana, Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca também sofreram 

grandes intervenções. 

Na imagem, percebemos a conquista da terra sobre o mar, sendo este acréscimo 

totalmente formal, articulando-se com o núcleo central da cidade, um núcleo histórico mas 

já intervencionado, com novos eixos e praças, dando um novo desenvolvimento à cidade. 

Quanto à cidade informal, denota-se um grande crescimento em apenas vinte anos, uma 

época de grande expansão das favelas pela sua resistência ao poder público que queria a 

sua eliminação. 
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Em 1930 é criado o Plano Agache, pelo urbanista francês Alfred Agache. A prefeitura 

definiu este plano da seguinte maneira:  

“Concluído em 1930, introduziu no cenário nacional algumas questões típicas da cidade 

industrial, tais como o planejamento do transporte de massas e do abastecimento de 

águas, a habitação operária e o crescimento das favelas. Além disso, com discussões 

emergentes que iam desde a necessidade de um zoneamento para a cidade até a 

delimitação de áreas verdes, ultrapassou os limites do Academicismo das intervenções 

predecessoras de Pereira Passos e Paulo de Frontin.  

 

Pensando de maneira orgânica e global o espaço, a arquitetura essencialmente 

cosmopolita do Art Déco deu o tom para a estrutura urbana proposta. O tratamento 

volumétrico moderno das suas composições com a predominância de cheios sobre vazios 

e a composição com linhas e planos serviram para Alfred Agache pensar a cidade como 

arquitetura, com estruturas urbanas orientadas pela forma dos edifícios, moldando espaços 

públicos, ruas, quadras e galerias.” 

Figura 17 - O Rio de Janeiro em 1940. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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Esta imagem de 1940, mostra-nos novos espaços públicos idealizados pelo plano Agache 

na zona ribeirinha. Agache propôs a eliminação das favelas e no espaço de dez anos, nota-

se não a eliminação mas sim uma estagnação do crescimento que era exponencial até a 

esta data. Quanto à cidade formal, percebemos, novamente, a importância da estrutura do 

quarteirão e uma nova estrutura viária, comunicando melhor toda a cidade. E, muito 

importante para a cidade do Rio de Janeiro é a construção do Aeroporto Santos Dumont, 

mais uma vez fruto de uma zona aterrada, proporcionando o desenvolvimento turístico que 

a cidade do Rio tanto merece e tanto cultiva até à actualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1970, percebemos a abertura de um novo eixo central, a Avenida Presidente Vargas, 

de ligação entre a baía e o resto da cidade, perpendicular à Avenida Central, já nesta altura 

chamada de Avenida Rio Branco. Em relação à imagem de 1940, repara-se a contínua 

conquista da terra ao mar, os aterros, e a demolição de partes de morros para o 

crescimento da cidade formal. O aeroporto Santos Dumont é o espelho do desenvolvimento 

da cidade e do turismo, tendo sofrido também obras de acréscimo para conseguir 

responder às necessidades da cidade.   

Figura 18 - O Rio de Janeiro em 1970. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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Quanto à cidade informal, esta continua a crescer pelos morros, tendo um peso cada vez 

maior na cidade, como se pode verificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A última imagem que apresentamos é do ano de 2000 e serve para perceber o centro do 

Rio de Janeiro, com um tecido colonial na sua zona ribeirinha, um tecido formal e definido 

por quarteirões desenvolvido por Agache e uma cidade informal que desde o inicio do 

séc.XX invadiu o centro do Rio de Janeiro, sendo a única maneira possível da classe 

desfavorecida trabalhar, pois de outra maneira demorariam muito tempo a chegar ao seu 

local de trabalho, já que a maioria das funções são centralizadas.  

 

1.2- O Aparecimento das favelas 
 
 
Favela. Do top. Favela (fava+ela), do Morro da Favela (RJ), assim denominado pelos 

soldados que ali se estabeleceram ao regressar da campanha de Canudos. S.f. Bras. 

Conjuntos de habitações populares toscamente construídas (por via de regra em morros) e 

Figura 19 - O Rio de Janeiro em 2000. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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por com recursos higiénicos deficientes. Sin. Morro (RJ) e caixa-de-fósforo (SP). Cf. Bairro 

de lata.  

 Segundo o Novo Aurelio Dicionário da Língua Portuguesa 

 

 

Em meados do século XIX, as transformações sociais desencadeadas por fenómenos 

como a decadência da produção de café no Vale do Paraíba, a abolição da escravidão e o 

início do desenvolvimento industrial no país, trouxeram muitos ex-escravos e europeus, 

especialmente portugueses, para a cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil.  

Nessa medida, deu-se um grande crescimento demográfico no centro da cidade, uma área 

tradicionalmente ocupada pela tipologia de cortiços2. Segundo, Romulo Costa Mattos, o 

prefeito da cidade nesse tempo, Cândido Barata Ribeiro, iniciou a perseguição a esta 

tipologia arquitectónica, o que culminou, em 1893, na demolição do cortiço "Cabeça de 

Porco". Todo o processo de despejo desalojou cerca de 2 mil pessoas, sendo que um 

grupo de ex-moradores do cortiço conseguiu permissão para construir as suas casas no 

Morro da Providência. Com estes antecedentes iniciados, o prefeito autorizou a construção 

de habitações, sem um plano urbanístico, no Morro de Santo António a um grupo de 

soldados que lutaram contra a Revolta da Armada, dando assim início aos primeiros 

aglomerados que mais tarde seriam chamados de "favelas". 

O mesmo autor em Revista de História afirma que o nome de “favela” surgiu, pois os 

soldados retornados à “cidade maravilhosa” da Guerra de Canudos em 1897, tinham-se 

alojado durante a guerra na Bahia numa área perto de um morro chamado de favela e por 

ser o Morro da Providência a sua nova casa associaram o nome de “Morro da favela”. Este 

nome tornou-se popular tendo a partir da década de 1920, os morros com assentamentos 

ilegais passado a ser chamados de favelas.  

 

Segundo Mattos, no inicio do século XX, o Rio de Janeiro tinha sido proclamado como 

capital do Brasil, proporcionando ao prefeito Francisco Pereira Passos a realização de 

amplas reformulações da cidade, de modo a tornar-la mais europeia e moderna para os 

padrões da época. Estas alterações levaram a algumas demolições, desalojando muitas 

pessoas, que foram obrigadas a procurar outra forma de vida e uma nova tipologia 

                                                 
2 Cortiço é a denominação dada, no Brasil, a uma casa cujos cômodos são alugados, servindo cada 
um deles como habitação para uma família. As inalações sanitárias são comuns. Geralmente, são 
ocupados por familias de baixa renda e têm muito más condições. Segundo a Lei Orgânica do 
Município de São Paulo, este tipo de habitações tem o nome técnico de “habitações colectivas 
precárias de aluguer”. 
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habitacional, ocupando os vários morros existentes na zona centro, área essa onde sempre 

viveram.  

Este movimento levou a uma grande expansão das favelas neste início de século, sendo 

que os moradores destes assentamentos só passaram a ser reconhecidos pela sociedade 

e pelo poder político a partir dos anos 20. 

 

Hoje em dia, segundo dados oficiais do Censo de 2010, recolhidos pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), existem 763 favelas na cidade, ou seja, cerca de 22% da 

população da cidade do Rio de Janeiro mora em favelas, sendo a cidade com o maior 

número de moradores favelados do Brasil, 1.393.314 habitantes. No que diz respeito, à 

região metropolitana do Rio de Janeiro, 1.702.073 de pessoas moram em "assentamentos 

subnormais", sendo esta a definição do governo para classificar as favelas, o que 

corresponde a 14,4% da população da metrópole. 

 

 

1.2.1- Morro vs Cidade : Evolução até à actualidade 
 
 
 

Em 1900, um leitor do Jornal do Brasil públicou na secção “Queixas do Povo” uma carta 

sobre o morro da Favella, mais tarde chamado de Morro da Providencia: 

 

“Pedem-nos que chamemos a atenção do Senhor Delegado da 10ªCircunscrição para um 

grupo de vagabundos que estaciona ali quase todos os dias, incomodando as famílias ali 

residentes que são obrigadas a ouvir constantemente palavrões desses desocupados.” 

 

Pode-se entender esta publicação como o início de um conflito entre a população da 

cidade formal e estes “vagabundos”. A partir deste momento, começou a tentativa por 

parte do poder público de expulsar os habitantes destes morros, afirmando que era um 

problema sanitário e policial, legitimando a estratégia de limpeza do morro. 

Esta limpeza também era muito importante, pois a favela situava-se nas imediações da 

então inaugurada Avenida Central. Esta avenida, mais tarde chamada de Avenida 

Presidente Vargas, era o sinal da europeização da cidade, consistindo num “ Boulevard 

Haussmaniano”. Neste novo eixo central concentrava-se todo o prestígio desta “nova 

cidade” e, nessa medida, a proximidade a estes “casebres” não era aceitável. Desde início, 

Figura 20 - Vendedor ambulante, c. 
1895. Coleção Gilberto Ferrez. 

Figura 22 - Avenida Central e os seus 
edifícios, ainda em construção, tendo 
ao fundo o Pão de Açúcar, c.1905-
1906 Marc Ferrez. 

Figura 21 - A 

quitandeira condenada a 

desaparecer, tal como o quiosque, 

c. 1895.Marc Ferrez. 
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que se percebe que o problema da cidade formal com as favelas, não é a favela em si, mas 

o facto de estes morros estarem nas imediações de zonas nobres, tornando esta uma 

realidade visível e palpável para aqueles que não a querem ver.  

 

Esta era a opinião geral e o sentimento pela favela, mas também existiam outras mentes, 

poucas, que olhavam para a favela dum ponto de vista mais romântico e menos político, 

mostrando uma cidade com “subcidades”, uma realidade heterogénea: 

 

 

 

“É uma cidade à parte… 

O Rio já é uma aglomeração de várias cidades, que pouco a pouco se vão distinguindo, 

cada uma adquirindo uma fisionomia particular e uma certa autonomia de vida material e 

espiritual. O bairro de Copacabana, por exemplo, um bairro nascido ontem, já tem a sua 

população fixa, o seu comércio, os seus passeios, os seus clubes - e até o seu jornal, O 

Copacabana, uma folha diária cujos redactores escrevem gravemente “os interesses de 

Copacabana”, como escreviam “os interesses de Roma, ou de Berlim, ou de NY”. Mas de 

todas as cidades, que formam a federação das urbes cariocas, a mais original é a que se 

alastra pelos morros da zona ocidental, e onde vive a nossa gente mais pobre, denso 

formigueiro humano, onde habitualmente se recruta o pessoal barulhento das bernardas 

(revoltas), de motins contra a vacinação obrigatória, contra o aumento do preço das 

passagens dos bondes, contra a fixação do preço máximo das carroças. É essa a mais 

original de nossas subcidades (…) a mais original e a mais triste. Algumas ladeiras desses 

morros não conheceram nunca, por contacto, ou sequer de vista, uma vassoura municipal. 

Em muitas delas, apodrecem lentamente ao sol, durante semanas e semanas, sob nuvens 

de moscas, cadáveres de galinhas e de gatos. E as faces humanas que por lá se 

encontram têm quase todas esse ar de apática indiferença que vem do largo do hábito da 

miséria e do desânimo” 

 

Olavo Bilac, 1908 - citado por Marcus Alvito, in Poder e Ideias Políticas no Rio de Janeiro. 

 

 

Em 1910, o jornalista João do Rio publicou uma crónica na revista Vida Vertiginosa, 

relatando a sua primeira subida ao morro. Este cronista era famoso pelos seus relatos do 

Figura 23 - A lembrança do passado 
escravista- a persistente presença 
de velhos costumes. Negras 
quitandeiras do Rio de Janeiro, 
c.1895 Marc Ferrez 

Figura 24 - Avenida Central, já 
plenamente integrada na paisagem 
carioca, c. 1910 Marc Ferrez & 
Filhos 

Figura 26 – Largo da Carioca, c. 
1895.Marc Ferrez. 

Figura 25 - Favela Morro do Pinto, 
Rio de Janeiro por Augusto Malta 
(1912) 
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quotidiano carioca, auto-definindo-se “um apaixonado pela cidade e suas ruas”. A crónica 

apresenta uma visão romântica mas um pouco diferente de Olavo Bilac. 

João do Rio encontra “ três ou quatro mulatos de violão em punho” no Largo da Carioca e 

com curiosidade pela sua música vai conversando e acompanhando o grupo na subida 

para o morro. “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, 

no admirável nocturno de sombras e luzes, e apresentando de outro as fachadas dos 

prédios familiares ou as placas de edifícios públicos (…)”, pensando ele que este era o 

morro de que falavam até que o grupo de soldados e músicos de samba entra numa 

“espécie de corredor encoberto pela erva alta e por algum arvoredo. 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 buracos. De um lado e de outro, casinhas estreitas, feitas de tábuas de 

caixão com cercados, indicando quintais. A descida tornava-se difícil. Os passos falhavam, 

ora em bossas de relevo, ora em fundões perigosos.”. O autor começa a perceber como 

eram os habitantes do morro e a sua heterogeneidade numa “curiosa vila de miséria 

indolente”. Essa “vila” tinha “ uma grande artéria” e “dessa, partiam várias ruas estreitas, 

caminhos curtos para casinhotos oscilantes, trepados uns por cima dos outros.”. O 

jornalista define a favela como um “galinheiro multiforme” com uma “empolgante sociedade, 

onde cada homem é apenas um animal de instintos impulsivos, em que ora se é muito 

amigo e grande inimigo de um momento para o outro, as amizades só de demonstram com 

uma exuberância de abraços e de legações e de segredinhos assustadora - há o arremedo 

exacto de uma sociedade constituída.”.  

 

No fundo, o autor da crónica entrou num novo mundo, um mundo que ele considerava “livre 

de todas as leis”, onde se vivia numa “miséria indolente” animada pelo Samba, um ritmo e 

uma música que afasta a ideia triste dada por Olavo Bilac.  

 

 

 

A década de vinte, caracterizou-se pela demolição do Morro do Castelo e pelo problema 

dos cortiços e sua eliminação, tendo sido intervenções locais. Nesta medida, o problema da 

favela continuou a existir, pois o poder público não estava a enfrentá-lo em grande escala.  

Figura 27 - Crianças a brincar e a 
trabalhar como vendedores 
ambulantes nas ruas da favela do 
morro de Santo Antônio, Augusto 
Malta em 1914 

Figura 28 - Demolição do Morro do 
Castelo por Augusto Malta 

Figura 29 - Um cortiço visto por 
dentro, Augusto Malta em 1906 
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Orestes Barbosa escreve sobre a realidade das favelas em 1923, no livro Bambambã, 

mostrando a evolução que se assiste de década para dedada com a consolidação da 

favela. 

 

“ O morro da Favela ficou como uma lenda na cidade, entretanto, nada mais real do que os 

seus mistérios. Pouca gente já subiu aquela montanha - rarissimas pessoas chegaram a 

ver e a compreender o labirinto das baiúcas, esconderijos, sepulturas vazias e casinholas 

de portas falsas que formam a originalidade do bairro terrorista onde a polícia do 8º distrito 

não vai. Os chauffeurs, depois de dez horas da noite, não aceitam passagem para a rua da 

América. Os bondes depois dessa hora passam a nove pontos, e o motorneiro e o condutor 

levam nas mãos as suas pistolas engatilhadas. A Favela não é mesmo uma graça. Quem 

vai pela rua da América bem sabe que já nesta rua devia sentir temor… Ao longe a Favela 

tem até uma aparência poética - aqueles casebres que dão ideia de pobreza resignada, 

alguns arbustos descontentes com o terreno em que vivem, e os lampiões, em pontos 

diferentes, tortos, como bêbados, piscando o olhar cá para baixo. Mesmo de dia, 

observada por um visitante, que lhe desconheça a vida intima, a Favela é tristonha e 

ordeira - tem uns ares de sono, de acabrunhamento, como se pensasse na sua própria 

vida.” 

 

O cronista apresenta aqui uma nova característica, que até hoje ainda está enraizada na 

mente da população carioca, de que a favela é um mundo violento, passando a existir o 

“Dono do Morro”, que comanda tudo no morro, quer seja legal ou ilegal, um conceito 

bastante ligado ao narcotráfico. 

 

Mas já neste tempo a favela conquistava o olhar e o interesse de alguns perante um 

cenário que não previa grandes encantos, pelo contrário. Orestes Barbosa explica esse 

facto assim: 

 

“Há sem dúvida, duas cidades no Rio. A Misteriosa é a que mais me encanta. Eu gosto de 

vê-la na luta contra a outra - a cidade que todos têm muito prazer em conhecer… Tão 

viciado e tão perverso quanto a Favela, mas muito mais obtuso, Botafogo não me 

entusiasma porque é postiço”. Isto mostra-nos o que é a cidade do Rio de Janeiro, 

acabando por ser toda ela uma favela, existindo a parte verdadeira e a parte dissimulada, 

mas que num juízo final se apresentam iguais em conteúdo, pois existe a tal corrupção, 

existe o aproveitamento do outro, existe o mesmo jogo mas com armas diferentes. Por um 

Figura 30 - Cortiço sobrelotado e com 
condições de vida precárias. Fonte: 
www.jblog.com.br/rioantigo.php?blogid=109
&archive=2010-09 
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lado, temos o “postiço”, o “obtuso”, o falso e, por outro lado, temos uma “sociedade de 

espíritos excepcionais” que apura os sentidos através da miséria e que mostra as pessoas 

na sua génese em que “o talento, a graça e a coragem aparecem na mais franca exibição.” 

Barbosa termina afirmando que “Cada vagabundo da rua é uma inteligência espontânea, 

criadora de frases que logo a cidade toda aceita e não sabe criar. (…) O povo desses locais 

é próprio. São como são, naturalmente, na sua mistura, no seu imprevisto, no seu horror. E 

por isso tudo é admirável. Eu gosto da Favela!”. 

 

 

Até à década de trinta as opiniões divergem, não existindo uma discussão séria sobre este 

assunto. No entanto em 1930, a Prefeitura contrata Alfred Agache3 para fazer um estudo 

sobre a cidade. Nessa medida, esperava-se uma evolução no tempo, já que estávamos 

perante um especialista na ciência da cidade, um urbanista. No seu relatório “ A cidade do 

Rio de Janeiro, remodelação, extensão e embelezamento” define as favelas como: 

 

“Construídas contra todos os preceitos da higiene, sem canalização de água, sem esgotos, 

sem serviço de limpeza pública, sem ordem, com material heteróclito, as favelas constituem 

um perigo permanente para todos os bairros através do que se infiltram. A sua lepra suja as 

vizinhanças das praias e os bairros mais graciosamente dotados pela natureza, despe o 

morro do seu enfeite verdejante e corre até as margens da mata na encosta das serras.” 

 

Agache, desta forma, aconselhou a remoção das favelas e tratou-as como “lepra” povoada 

de “almas” ou “infelizes”, contrariando o interesse manifestado pelos artistas do Movimento 

Moderno, apresentando um ponto de vista completamente exterior, mas coerente com a 

opinião do poder, os seus contratantes, e da maioria da opinião pública.  

 

Esta visão teve a resposta de Annibal Bonfim na Revista para Todos em 1930 também. 

 

“ Descobrir a Favela, eis a última moda!!! 

Marinetti, Agache, o Prefeito, todos… a lançaram. Resolvi também fazer minha 

descobertazinha. Brasileiro, criado no Rio e aqui vivendo há trinta anos, lembro-me da 

admiração com que ouvia contar as lendas da Favela na minha meninice…impressão de 

                                                 
3 Agache foi um urbanista francês de renome internacional, um dos fundadores da Sociedade 

Francesa de Urbanistas. Foi responsável pelos planos urbanos do Rio de Janeiro, Recife, Porto 
Alegre e Curitiba.  

Figura 31 - Plano Agache Vista 
aérea. Fonte: 
www.skyscrapercity.com/showthread,php?
t=1501939 

Figura 32 - Plano Agache - Drectrizes 
de tráfego e circulação. Fonte: 
www.skyscrapercity.com/showthread,php?
t=1501939 

Figura 33 - Proposta para Praça 
Monumental. Fonte: 
www.skyscrapercity.com/showthread,php?
t=1501939 
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castelo inexpugnável onde se foram refugiar os desordeiros da Gamboa e da Saúde… 

senti sempre que a Favela devia permanecer o reduto último da malandragem. Acho que 

aquilo é parte integrante do nosso Rio, é a única tradição carioca em que os vários 

prefeitos modernizadores não puderam tocar. (…) Não seria talvez, uma boa ideia deixá-lo 

lá nas alturas, onde o ar oxigenado e o sol purificador combatem em grande parte a falta de 

higiene das casas onde moram? Este é o meu ponto de vista, depois da visita que fiz ao 

famoso morro.” 

 

 

Mais tarde em 1937 e, apesar desta visão de Bonfim, foi criado o Código de obras da 

Cidade do Rio de Janeiro, sendo o documento organizador e responsável por regulamentar 

esta cidade.  

No que diz respeito a estes assentamentos ilegais, à época já denominados por favelas, 

este documento considerava-os “aberrações”, não podendo constar no Mapa Oficial da 

cidade. O código propunha mesmo a sua eliminação, proibindo a construção de novas 

moradias e a melhoria das existentes. 

 

 

 

 

No fim dos anos 30, Stefan Zweig, conceituado escritor austríaco, chega ao Brasil pela sua 

curiosidade e pelo contacto próximo com o então presidente Getúlio Vargas. Devido ao seu 

fascínio pelo país que visitou, escreve, em 1941, no seu livro “ Brasil, a terra do futuro”, o 

seu entendimento sobre as favelas. 

 

“Certos aspectos, que dão ao Rio tanto de cor e de pitoresco, estão já ameaçados. É 

provável que em alguns anos, as favelas, as vilas negras e plena cidade, terão 

desaparecido. Os Brasileiros não gostam que falemos dela, pois para eles, as favelas são 

como verrugas, de um ponto de vista social e higiénico, no meio de uma cidade que brilha 

de limpeza, e que conseguiu eliminar completamente a febre-amarela em um espaço de 

duas décadas. Portanto, devemos conservar ao menos um vestígio destas favelas, no 

mosaico desta cidade caleidoscopica, como documentos da vida natural, no meio da 

civilização. (…) Esta existência primitiva pode parecer inimaginável aos homens da Europa 

ou América do Norte, e portanto, seu aspecto não incomoda em nada, não é repugnante 

nem vergonhoso. Estes negros se sentem mil vezes mais felizes que o proletário de nossas 
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periferias. Eles têm a sua própria cabana, eles são livres de fazer o que querem - e à noite, 

nós os escutamos a cantar e rir. Eles são seus próprios mestres. E quando um proprietário 

ou um comissariado os expulsa, para a construção de casas ou vias, eles se vão 

pacificamente para outra montanha. (…) O desaparecimento das favelas suprirá do Rio 

uma parte da sua marca de estranheza. Imagino com pesar a colina da Gávea ou o velho 

Morro sem estas vilas audaciosamente coladas à pedra, que a existência primitiva, portanto 

feliz, nos faz lembrar quanto somos exigentes, e quanto toda a densidade da vida pode 

estar contida em uma gota de orvalho.” 

 

Zweig apresenta-nos um cenário de um romantismo exacerbado mais presente nos 

estrangeiros, pois quem não nasceu e viveu com as ideias já preconcebidas sobre a favela, 

olha para ela com estranheza, com uma curiosidade e com um caracter único. Por muito 

que um brasileiro se afaste da opinião pública geral, tem sempre algo em si, tem sempre 

algo do qual quer fugir e muitas vezes pode não fazê-lo rompendo o que conheçe. O 

estrangeiro olha para a cidade do Rio e vê uma cidade povoada de favelas que só 

acrescentam caracter e riqueza a uma cidade já rica, tornando-a única. Apreciando as 

características mais primárias da favela, tudo acaba por ser novidade e cria uma 

curiosidade imensa. A favela para quem olha para o Rio é a sua expressão mais primitiva, 

é a memória do início do Brasil, aquela intensidade, aquela música, aquele “gingar”, é o 

“jeitinho carioca” no seu estado puro.  

 

 

Dum ponto de vista mais técnico, em 1941 realizou-se o “ Primeiro Congresso Brasileiro de 

Urbanismo”. Acontecimento significativo para se perceber qual a opinião dos arquitectos e 

urbanista em relação ao problema das favelas. No entanto, as opiniões dividiram-se e não 

se chegou a uma conclusão. 

Por um lado o Eng. Valdemar Paranhos, afirmava que as favelas eram “desordenadas e 

imundas e dos mocambos frágeis e insalubres. Sonham com a Becópole e não ouvem os 

apelos constantes e fervorosos das salutares diligências e difusões higiénicas, estéticas e 

sociais. Não compreendem o que sejam necessidade urbana e interesse público.”. 

Por outro lado, José Mariano Filho, Alberto Pires Amarante e Américo Campelo afirmavam 

que o problema devia ser enfrentado e solucionado. Ressalvavam que “ Os que primeiro 

focalizaram o problema, o apreciaram apenas pelo seu lado estético. Argumentavam que 

sendo o Rio de Janeiro cidade de turismo, o espectáculo de milhares de habitações 

miseráveis, construídas à margem das posturas municipais a degradavam aos olhos do 
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visitante. Entretanto, o dano causado à cidade pelas favelas que dominam os morros e 

planícies não é de caracter estético. As favelas são condenáveis sobre o ponto de vista 

sanitário. (…) Habitações condenáveis sob o ponto de vista da higiene, existem em todos 

os países, e existirão eternamente pelos séculos afora, enquanto a miséria impedir o 

homem de viver com relativo conforto.” 

 

Nessa medida, se o poder político fosse coerente seria muito menos dispendioso dar 

condições de higiene às favelas, do que elimina-las e construir habitações para alojar todos 

os habitantes da favela. Mas acaba por ser sempre um problema de estética e de 

preconceito. Estética, pois estamos perante um período formalista e racional que não pode 

conceber outro tipo de arquitectura e uma classe alta que procura afugentar as pessoas 

que pensa que são os culpados da sua insegurança e não ver no seu mundo pessoas em 

miséria.  

 

Com toda esta pressão, nesta década é, definitivamente, decretada pelo governo municipal 

a extinção das favelas e assim se explica o medo por parte de Zweig da Favela ser 

efémera. Esta medida do poder público surgiu num momento de clara expansão das 

favelas.  

Perante uma decisão tão transformadora na cidade, o Presidente Getúlio Vargas intervém, 

criando uma discordância entre o poder municipal que quer eliminar as favelas por 

completo e Getúlio Vargas que procura a sua urbanização, sendo esta uma das razões da 

sua popularidade até hoje.  

Ora, certo é que, segundo Burgos, na década de 40 foram construídos 3 parques 

proletários4, de modo a realojar pessoas das favelas, alojando 4000 pessoas na Gávea, 

Leblon e Caju. Mais tarde, devido à valorização destes bairros, principalmente dos dois 

primeiros, os habitantes destes parques habitacionais são expulsos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Parques proletários é o nome dado, no Brasil, às urbanizações que re-alojam os habitantes 
deslocados das suas habitações por ordem institucional. À imagem portuguesa, seria um bairro 
social precário. 
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Em 1945, já no fim do mandato de Vargas, para defender os habitantes destes parques 

precários, foram criadas as comissões ou associações de moradores. Estas associações 

tinham uma grande importância, pois tinham como objectivo proteger a sua comunidade de 

políticas de expulsão e tentar exercer alguma pressão junto das autoridades de modo a 

tornar as suas condições de vida melhores, já que mesmo os parques criados eram 

bastante precários, devido ao seu estatuto provisório. 

 

Ainda, segundo Marcelo Burgos em Um Século de Favela, nesse mesmo ano, a crise da 

habitação foi um dos problemas mais discutidos na campanha presidencial. O governo 

Dutra percebeu que o único sector da política social em que poderia haver grandes 

mudanças era na Habitação, incorporando as preocupações dos sectores populares e dos 

sectores capitalistas vinculados à indústria da construção civil, materiais e companhias de 

seguros. 

Nesta medida, foram criadas algumas ajudas às populações carenciadas, não sendo este 

um atendimento a todas, mas sim a uma pequena parte, muitas vezes sem se perceber 

qual o critério dessas escolhas. 

 

Toda esta preocupação acabava por não ter resultados, pois a constituição de 1946 

restringia o voto a analfabetos, o que abrangia a maioria dos moradores das favelas. 

 

 

 

No dia de 29 de Setembro de 1945, o Brasil entra numa fase diferente na sua história, 

caindo o Estado Novo e sendo proclamada a democracia. Este foi um grande volte-face no 

que toca às favelas, passando a palavra de ordem de “eliminar” para “urbanizar”. Esta 

Figura 34 – Projecto para o Parque proletário da Gavea. Fonte: www.rioquepassou.com.br/2004/09/27/parque-proletario-
da-gavea-i/ 

Figura 35 - Cortiços na Gávea. Fonte: 
www.elianebonotto.com/2011/07/os-fatos-alem-das-
ideologias-politicas.html 

Figura 36 - Vista aérea dos Cortiços da Gavea. 
Fonte: nucleodememoria.vrac.puc-rio.br/70anos/no-
tempo/ha-40-anos/1974/remocao-do-parque-proletario-
da-gavea 
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medida deveu-se a uma preocupação social e também calculista, pois a população nas 

favelas só aumentava devido ao êxodo rural e de pequenas cidades para o Rio, 

constituindo assim um grande número de pessoas e um eleitorado muito importante. Um 

das associações, exemplo do ideal de “urbanizar”, era a Fundação Leão XIII que tinha 

como lema “Dar assistência material e moral, (escolas, ambulatórios, creches, 

maternidades, cozinhas e vilas populares) dentro de uma perspectiva cristã, visando: 

conhecer a favela, tratar as famílias e extinguir a favela.” 

 

Na década de 50 são criadas as associações de moradores e várias organizações 

governamentais para ajudar a população das favelas a encontrar soluções sustentáveis, 

como é o caso do “Serviço de Recuperação das Favelas” - SERFA. Estes projectos 

ajudaram a que o problema das favelas ficassem mais equilibrados, na medida em que tem 

mais apoios na sua evolução, mas continua a existir a visão da “extinção”, sendo exemplo 

disso o editorial publicado no jornal O Estado de São Paulo5: 

 

“O papel das autoridades é esse: dar apoio moral a essa gente, dar-lhes responsabilidade 

moral. Tanto a Fundação Leãos XIII como a Cruzada São Sebastião contribuem para o 

aumento da “miserabilidade deliberada” e desperdiçam dinheiros públicos sem dar 

soluções ao problema. Mas, a grande maioria da população favelada é auto-suficiente, 

carecendo tão somente de orientação, apoio e boa vontade das autoridades.” 

 

 

 

A década de sessenta representa uma nova perspectiva. Em 1960 o governador do Distrito 

Federal cria a COHAB (Companhia de Habitação Popular), tendo como função a 

construção de conjuntos habitacionais para alojar as pessoas das favelas, realidade que 

tinha de ser eliminada a seu ver. De modo, a provar o seu ponto de vista politico na técnica, 

Carlos Lacerda, o governador, encomenda o “Plano Doxiadis”, já referenciado. Acerca das 

favelas, o plano define esse problema assim: 

 

 

                                                 
5 In Do Fragmento ao Rizoma. Favelas do Rio. Relatório de Estágio Cientifico, FAUL, 

Lisboa. CAEIRO, João. (2006) 
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“A população das favelas compõe-se de pessoas que pertencem, em geral, ao grupo de 

renda mais baixa, empregadas em vários tipos de actividade da cidade do Rio. (…) Essa 

população é, todavia, indesejável, de modo a dever ser forçosamente removida para fora 

da cidade. É uma população útil, para qual deverão ser encontrados lugares dentro da 

cidade ou em pontos de facil acesso.” 

Citado por Vera Rezende, in Planejamento Urbano e Ideologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta visão extremamente técnica apresenta uma preocupação calculista, sendo a 

população favelada apenas mão-de-obra para a cidade. Doxiadis, define esta população 

como um meio para um fim, um caminho para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, 

expulsando-os das suas casas, levando-os para um complexo habitacional, como se fez 

nos parques proletariados, mas desta vez tinha de ser um local com melhores acessos 

para estas pessoas continuarem a ser utilizadas na cidade. Ora, este pensamento esquece 

a dimensão social e especifica da população das favelas e apresenta o problema do re-

alojamento destas pessoas deslocadas, sendo que a COHAB só tinha capacidade para a 

criação de 1400 habitações por ano e eram necessárias 30 000 no mesmo periodo de 

tempo.  

Figura 37 - Plano Doxiadis - Plano Director para o Estado do Rio de 
Janeiro. Fonte: Consultants on Development and Ekistic Associates 

Figura 38 - Plano Doxiadis - Plano para a Área Metropolitana. Fonte: 
Consultants on Development and Ekistic Associates 
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Em 1964 dá-se o Golpe de 64 e o fim da democracia, o que fragiliza a posição das favelas, 

pois já não é necessário o seu eleitorado. Mesmo assim, o regime militar, inicialmente, 

trouxe alguma indefinição em relação ao tema. Em 1966 é criada pelo governo estadual a 

CODESCO (Companhia de Desenvolvimento de Comunidades), que como João Caeiro 

escreveu, “segundo Licia Prado Valladares tinha como objectivo a “permanencia dos 

moradores na área; participação nos trabalhos e utilização dos investimentos já existentes; 

implantação de infra-estrutura básica (água, luz, esgotos); financiamentos individuais para 

melhoria ou reconstrução das casas; loteamento da área e venda de lotes individuais””. Um 

dos casos de sucesso na intervenção desta companhia foi levado a cabo na favela Brás de 

Pina, pelo arquitecto Carlos Nelson F.dos Santos, sendo um projecto que conseguiu trazer 

estas mais-valias à favela em questão, possibilitando ser um exemplo para a resolução do 

problema e uma ajuda na luta contra a remoção.  

 

Porém, num estado político tão intermitente, é criada a CHISAM (Coordenação da 

Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio) com a função de, 

exactamente, “exterminar todas as favelas”. Este orgão teve uma duração curta, mas 

eficaz, já que criou a maior operação anti-favela da história. Esta operação, segundo João 

Caeiro, eliminou 80 favelas com 26 193 habitações, deslocando um total de 139 218 

pessoas, transferindo-as para conjuntos habitacionais.  

Estes conjuntos habitacionais, podiam ser projectos unifamiliares repetidos em serie, 

povoando áreas imensas ou edificios multifamiliares, estando os dois casos na Cidade de 

Deus bem retratados. Esta medida trouxe bastante desta população para novas favelas no 

centro, pois estavam bastante longe dos seus locais de trabalho e precisam deles para 

viver, e a população que habitou a Cidade de Deus favelizou-a, pois é o seu habitat natural 

e para tornarem aquela a sua casa, voltam ao que conhecem, tornando a Cidade de Deus 

a favela concebida pelo Governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Construção da Cidade de 
Deus. Fonte: 
salacristinageo.blogspot.pt/2013/11/cidade-
de-deus-cdd-historia-do-bairro.html 

Figura 40 - Áreas 
de Planeamento da 
cidade do Rio de 
Janeiro, decretadas 
em 1975. Fonte: 
Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro 
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O Rio de Janeiro, apesar de ter tido vários planos e estudos, acabou por não ter uma 

organização territorial. Em 1975, o plano “Pub Rio” definiu as “Áreas de Planeamento” 

(APÔS), que até hoje vigoram no Município do Rio de Janeiro. Este plano, embora não 

centrado na habitação mas sim na organização faz uma crítica suave: 

 

“O poder público, ao tentar solucionar os problemas relativos a favelas, assumiu duas 

atitudes: remoção e construção de habitações populares. Os assentamentos resultantes 

foram localizados em áreas onde os custos sociais e monetários fossem baixos, tendo 

como consequência o fato de que esses locais não correspondem, necessariamente, às 

aspirações e necessidades da população a que eles se destinam.” 

Citado por Vera Rezende, in Planejamento Urbano e Ideologia 

 

Este novo planeamento da cidade resultou numa diminuição do ritmo das remoções que se 

vinham a fazer por ordem da ditadura militar. Acabamos por não ter registos “livres” desta 

época, pois vivia-se em censura. Nesse sentido, só temos acesso a publicações por parte 

do poder público e nada de opiniões de pensadores livres acerca da favela como vimos 

anteriormente. 

 

Com o início do enfraquecimento da ditadura, o governo federal lança o “Projecto Rio”, ou 

“PROMORAR”, tendo o objectivo de urbanizar as favelas em piores condições. Após a 

intervenção na favela Brás de Pina, a discussão passou de “ remover ou urbanizar” para “ 

como urbanizar”, demonstrando uma grande mudança de paradigma quer governamental 

quer arquitectónico. No final da década de 70 e inicio dos anos 80, um tempo de pré-

democracia devido ao menor poder do regime, a favela é vista desta maneira: 

 

“Os moradores de favelas passaram a ser considerados trabalhadores, e não só marginais, 

e a favelas começou a ser percebida como o lamentável resultado de um desenvolvimento 

industrial e um crescimento urbano rápido e sem planejamento. Neste contexto surgiram as 

políticas de legalização” 

Bernstein Jacques e Fessler Vaz, 2002 
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Em 1982, Leonel Brizola chega ao poder como Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

Este politico teve um grande contributo para a melhoria das favelas e até hoje é lembrado 

por isso. Nesse sentido, criou, em 1983, o Programa Favelas da Cedae (PROFACE) com o 

objectivo de não só urbanizar, mas também dotar as favelas de infra-estruturas, criando 

uma rede de água e esgotos nos vários morros e viabilizando a colecta de lixo. A partir de 

1985, na perspectiva de assegurar uma maior segurança e uma melhoria da qualidade dos 

espaços nocturnos, Brizola começa a dotar as favelas de iluminação pública adequada e 

lança o programa “Cada Familia Um Lote, procedendo-se à regularização da situação 

fundiária dos moradores da favela, algo também muito importante no que diz respeito ao 

cadastro da cidade. 

Neste sentido, de resolver o presente e preparar o futuro, Leonel Brizola apresenta duas 

soluções, as duas prendem-se com a educação: a primeira é a educação da polícia civil e 

militar em relação às favelas e a segunda é a educação das novas gerações dos 

moradores destes morros. Em relação ao primeiro ponto, é instaurado uma nova conduta 

policial, respeitando os direitos humanos e civis dos moradores das favelas. No que diz 

respeito ao segundo pronto, cria-se os CIEP’s - Centros Integrados de Educação Pública, 

instaurando vários centros destes em várias zonas deste tipo. Um dos CIEP’s mais 

conhecido situa-se em Ipanema, na favela do Cantagalo e aquando da minha experiência 

de intercâmbio no Rio de Janeiro realizei um projecto de revitalização para um dos núcleos 

desse edifício (em anexo), que hoje em dia continua a funcionar mas podia ter um papel 

ainda mais importante naquele contexto, estando bastantes zonas vazias.  

 

Segundo Brizola, o objectivo da sua política era “integrar a favela na cidade e o favelado na 

sociedade”. Como todas as posições revolucionárias sofrem contestação, esta não fugiu à 

regra. Os opositores criticavam duramente, afirmando que estas medidas contribuíram para 

a consolidação do crime organizado no estado do Rio, pois Brizola também instaurou o fim 

das incursões militares nos morros, pois considerava estas invasões pura arbitrariedade do 

Estado. Em 1986, Moreira Franco ganha as eleições a Leonel Brizola, mas mantém o 

discurso sobre os direitos humanos dos favelados. Franco foi questionado pelo Ministro da 

Justiça Paulo Brossard sobre a posição de não invadir as favelas e respondeu desta forma, 

apoiando Brizola:  

 

 

Figura 41 - CIEP da Favela do 
Cantagalo. Fonte: Livro dos CIEPs por 
Darcy Ribeiro 
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“Se ele conheçe um meio de se chegar ao objectivo que sugere sem colocar em risco a 

vida de centenas de moradores da favela, que mostre o caminho”. 

 

 

Apesar do Governador Moreira Franco não ser a favor das incursões militares nas favelas, 

algumas foram feitas, ignorando a sua posição. Em 1990, Brizola volta a ocupar o cargo de 

governador e continua a sua política. No que diz respeito às invasões de favelas afirma: 

 

“De repente invadiram militarmente a favela e já vínhamos condenando essas incursões há 

muito, embora elas agradem a classe média, aos ricos, que acham tudo muito bom. 

Sentem-se mais confortáveis, quando dizem que vão pegar os bandidos lá… Os 

funcionários de segurança, todos eles, tem essa mentalidade… De achar que fazendo 

operação militar acabam liquidando bandidos. Na verdade fazem com que as favelas 

fiquem condenadas, discriminadas, como se fossem a fonte de todo mal. Como faziam 

antigamente com os judeus, no tempo dos guetos.” 

em discurso ao Directório Nacional do PDT 

 

 

Em 1994, Brizola sai do governo e abre espaço à entrada do seu descendente político, 

César Maia. O novo governador cria a Secretaria Municipal de Habitação (SMH), sendo 

apresentada desta forma: 

 

“Definimos como base da política habitacional do município do Rio a compreensão de que 

a moradia é um direito do cidadão; a habitação não é só casa, mas integração à estrutura 

urbana (infra-estrutura sanitária, de transporte, de educação, de saúde e de lazer); e que 

compete à colectividade promover a estrutura urbana. Visa, portanto, compatibilizar o 

direito individual com as possibilidades colectivas na construção de uma “Cidade 

Maravilhosa”.” 

em discurso na Prefeitura do Rio de Janeiro, citando o documento dos objectivos da SMH 

 

 

Neste sentido, é criado o programa Favela-Bairro, desenvolvido no seguimento deste 

trabalho, com um papel fundamental desenvolvido por Sergio Magalhães, Secretário de 

Habitação na época como já foi referido anteriormente.  
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O programa Favela-Bairro foi, depois de César Maia, continuado por Luiz Paulo Conde, 

prefeito apoiado por Maia, até voltar ao poder para um seu segundo mandato. Esta 

estabilização do poder, concentrando-o nessas pessoas e apoiando um seguimento de 

políticas, trouxe uma melhor organização em relação ao problema das favelas. Um 

programa como este tinha grandes apoiantes e grandes criticas, pois, segundo estes, o 

programa não conseguia conter o crescimento das favelas e ainda incentivava o seu 

crescimento, melhorando as condições de vida através das novas infra-estruturas 

construídas. Esta critica ganhava peso pela crescente onda de violência, achando o poder 

popular que a favela é o epicentro de toda esta violência, um preconceito presente desde 

sempre.  

Nesta medida, volta-se a falar do tema da remoção das favelas quando já se achava 

esquecido. Em 2005, o problema é discutido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 

tentando alterar a Lei Orgânica do Municipio para que a remoção possa ser permitida. As 

opiniões dividem-se como sempre aconteceu, acabando por não haver, mais uma vez uma 

definição clara, quando se achava que já se tinha chegado a ela.  

A remoção das favelas foi mais intensa na zona sul, pois o intuito sempre foi, como afirma 

João Caeiro, “tirar os pobres da vista dos ricos” e esse argumento não pode ser suficiente 

para causar uma alteração tão grande, que visa muita gente e que pode provocar traumas. 

Ser retirado de sua casa, ser transportado para outro lugar distante e longe da vista dos 

ricos, longe do seu trabalho, com um sentimento de marginalização cada vez mais latente 

cria um grande problema nesta população e a cidade só tem a perder com isso, podendo aí 

sim aumentar a onda de violência por ter a população descontente com o poder que 

defende apenas a população abastada.  

A ideia da remoção passou à história, pois o investimento a ser feito era muito avultado e o 

poder politico percebeu que tinha muito a perder. Nessa medida, e para pôr fim à violência, 

supostamente vinda das favelas como afirmava grande parte da população, o governo 

começou a querer pacifica-las, afastando o narcotráfico, em 2008. 

 

Este programa elaborado pela Secretaria de Estado de Segurança, visa colocar em todas 

as favelas as UPP’s - Unidades de Policia Pacificadora, de modo a poder controlar estes 

territórios, perdidos há muito tempo para as várias facções do narcotráfico e para as 

milícias, policias que combatem com os traficantes, ocupando os seus territórios e fazendo 

o mesmo tipo de actividade, os famosos policias corruptos como se vê no file “Tropa de 

Elite 2”. De modo a expulsar os traficantes dos morros, entra em acção o BOPE - Batalhão 
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de Operações Policiais Especiais, tornado famoso pelo filme já referido e pelo seu 

antecessor. Depois desta primeira fase concluída, as UPP’s controlam o território com o 

objectivo de organizar e fazer permanecer a paz.  

Esta pacificação também foi muito importante, devido à Copa do Mundo de 2014 e Jogos 

Olímpicos de 2016, estando a generalidade das favelas pacificadas até 2012, 

proporcionando a chegada de mais turistas para a cidade e para os eventos referidos.  

 

De modo a percebermos a relação territorial entre a cidade formal e a cidade informal, 

apresentamos este mapa. 

 

 

Figura 42 - Cidade Formal (branco) vs Cidade Informal (preto). Esquema elaborado por Luís Maria Marvão  
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1.3- A Favela : um problema social e arquitectónico 
 
 
Este trabalho insere-se, como já referimos, num contexto diferente do nosso e numa 

realidade que, embora tenha as suas semelhanças e bastantes pontos comuns, é exterior e 

diferente da portuguesa. O Brasil e, em particular, a cidade do Rio de Janeiro fazem parte 

de uma realidade tropical num país em desenvolvimento, com uma sociedade bastante 

desigual, existindo o confronto de classes antagónicas, simultaneamente começa agora a 

emergir uma classe média e balanceadora, mas ainda periclitante.  

Esta desigualdade manifesta-se no tecido urbano, através do que podemos classificar 

como cidade formal e cidade informal. A cidade formal, como o próprio termo indica, está 

sujeita a uma forma, a um plano, que acaba por criar um traçado regular, obedecendo a um 

determinado período urbanístico, sendo a cidade uma junção de tecidos urbanos 

planeados. Por outro lado, a cidade informal caracteriza-se por uma apropriação 

espontânea do território, acabando por ter um crescimento orgânico e não planeado com o 

objectivo de suprir as necessidades do momento e não, por norma, procurando uma 

solução sustentável para o futuro. 

 

Desde o aparecimento das primeiras favelas que a cidade do Rio de Janeiro tenta apagá-

las e removê-las, mas os habitantes das mesmas têm vindo a conseguir ser ouvidos e 

depois de muita luta, conseguido ganhar alguns direitos. Consequentemente, passou-se a 

olhar para as favelas como uma parte da cidade, embora diferente, mas real. Após este 

acidente e toda a mediatização, o tema da remoção das favelas voltou a ganhar força, por 

duas razões: uma razão humanitária e uma razão, já recorrente, de preconceito. 

 

O arquitecto Sergio Magalhães 6 em 2010, aquando da tragédia em Niterói, decorrente das 

fortes chuvas que causaram desmoronamentos de encostas e favelas, causando a morte 

de mais de 200 pessoas, deu uma conferência sobre as favelas e a sua remoção, 

reacendendo um grande debate público sobre este assunto.  

As favelas são, antes de mais nada, um problema social e depois sim um problema 

arquitectónico. Isto é, as favelas existem, pois são consequência de uma sociedade 

                                                 
6 Arquitecto que teve a função de Secretário Municipal da Habitação do Rio de Janeiro entre 1993 e 
2000. Foi o responsável pela concepção e implementação da Politica Habitacional da cidade, onde 
se incluem os programas Favela-Bairro, Morar Legal, Morar Sem Risco e Morar Carioca. 
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desigual, sendo a única maneira de um cidadão brasileiro pobre viver na cidade e tomar 

partido da vida urbano, tornando-se assim um ser urbano. A Arquitectura passa a ser um 

problema recorrente deste, pois é a maneira como este problema social é materializado. 

  

Esta tragédia trouxe, em primeiro plano, o choque social e a preocupação pelas populações 

em situações idênticas. O primeiro alvo de críticas centrou-se no poder político, pela sua 

pouca actividade e por um olhar interesseiro num contexto que carece de intervenções 

básicas. Por outro lado, há e sempre houve uma boa dose de preconceito na opinião 

pública em relação à favela, preconceito esse que muitas vezes parece diminuir e, no 

presente, está menor devido à pacificação das favelas, embora seja algo sempre latente à 

primeira insegurança. Quando estamos perante uma problemática social é sempre difícil 

desmontar o problema, pois pode-se proceder a alguma injustiça ou generalização 

precipitada, mas existe numa parte da população carioca a ideia de que a favela é o 

epicentro e a responsável pela violência urbana nas cidades, logo se fossem exterminadas 

a cidade seria pacífica e totalmente segura.    

 

Segundo Magalhães, uma das razões deste pensamento tem que ver com “ o 

estranhamento em relação ao diferente, algo que a cada dia parece crescer mais entre nós” 

e sendo a favela uma realidade morfologicamente diferente da cidade formal, pode criar 

nos habitantes da cidade formal a ideia de que os habitantes da cidade informal são 

diferentes. “A reação contra a favela, segundo me parece, pode ser interpretada como uma 

leitura, pela classe média, de que as populações pobres desejam morar em favela para 

conturbar a vida da cidade” e esta parece ser a síntese em relação a este preconceito, 

fazendo com que a população dita formal, não se aperceba que a vida na favela é, antes de 

tudo, “ uma adesão do pobre brasileiro à vida urbana. Morar na favela é o modo com que o 

pobre alcança compartilhar as expectativas trazidas pelo desenvolvimento, que é urbano.” 

(Magalhães, 2010).  

A cidade formal e a sua população olham para as favelas e para os seus habitantes com 

um filtro, ou seja, é um rótulo que está impregnado, um preconceito, não entendendo qual 

a razão destas pessoas viverem ali e naquelas condições, onde está a génese do problema 

social e arquitectónico. 
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O “favelado”7, segundo Sergio Magalhães, é a pessoa que quer fazer parte da cidade, quer 

ter a oportunidade de aproveitar a vida urbana e tudo o que ela acarreta (educação, saúde, 

emprego), tentando assim uma vida melhor e é por essa razão que se dá um crescimento 

exponencial no século XX no que diz respeito à população urbana brasileira passando de 6 

milhões para 160 milhões8. Este crescimento desmedido poderia ser sinónimo de falta de 

condições e de trabalho nas cidades, mas, pelo contrário, nos últimos anos têm sido dados 

passos no caminho do sucesso, fazendo do Brasil um país em grande desenvolvimento, 

terminando 2013 com uma taxa de desemprego inferior a 5%9, sendo, economicamente, 

sinónimo de uma população empregada na sua totalidade, contribuindo muito para uma 

maior segurança e menor marginalização que se tem notado nos últimos anos, não 

podendo ser esta tragédia de 2010 um factor retardante deste desenvolvimento que está 

patente em termos económicos e, consequentemente, sociais. 

 

Para este arquitecto, ex-secretário municipal, “a cidade é o lugar do desejo”. Este desejo 

por vezes é tão exacerbado que procura sempre a mudança e, muitas vezes, a rejeição da 

cidade do presente, para o aparecimento de uma cidade nova e preparada para os tempos 

futuros. Nesse sentido, a cidade do Rio de Janeiro sofreu, sobretudo, até à década de 80 

deste mal, existindo várias tentativas de ruptura na cidade e da criação de um novo modelo 

de cidade, desrespeitando a pré-existência, e tentando fazer emergir uma nova sociedade 

melhor que a daquele tempo.  

No tema da cidade preexistente, é necessário pensar nele tendo em conta as 

possibilidades e os desafios para as próximas décadas. Esta “nova cidade”, construída a 

partir do que já existe, tem que procurar uma maior igualdade, permitindo oportunidades a 

todos os cidadãos e uma maior interação social, deixando de ser uma cidade de “guetos” e 

condomínios fechados, deixando de ser uma cidade de ilhas e sim uma soma de partes 

que culmina num espaço urbano heterogêneo e único. No fundo, esta “nova cidade” tem de 

procurar cerzir os vários tecidos urbanos, criando factos urbanos nestas junções, 

proporcionando assim uma unidade heterogénea, pois tudo está articulado em termos 

arquitectónicos, facilitando a articulação em termos sociais. Este pensamento pode ser 

considerado uma utopia, mas para chegarmos o mais longe possível neste caminho para 

uma cidade melhor, para um país melhor e para um mundo melhor, é mal necessário para 

se trabalhar e chegar ao melhor possível dentro do que o real nos permite.  

                                                 
7 Nome dado, corriqueiramente, a um habitante da favela. 
8 Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 
9 Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 
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Exemplo disso são as favelas, espaços que segundo Sergio Magalhães apresentam 

“morfologias variadas e que nos dizem que, uma vez consideradas como um pedaço da 

cidade, com seus equipamentos, com suas infraestruturas trazidas à nossa 

contemporaneidade, pode objetivamente ser um lugar bom de viver, com serviços públicos 

adequados e constituir formas urbanas enriquecedoras, de um conjunto urbano maior onde 

a multiplicidade e a diversidade possam ser o nosso cotidiano.” Para isto acontecer é 

necessário um projecto total e é isso que esta tese e o projecto procurará alcançar. 

 

Ora, para uma intervenção desta gênese na cidade e nas favelas é necessário apoio 

político e económico. Embora exista um desenvolvimento exponencial nos dias de hoje, o 

passado não foi tão prospero identificando-se algumas razões para a decadência 

urbanística, podendo ser esta a razão pela qual este foi sempre um problema deixado para 

o futuro, podendo ser o futuro, agora. 

O primeiro cadastro da cidade é feito em 1870, existindo uma densidade populacional de 

10 mil hab/km², passando a quase 16 mil hab/km² em 1960, quando a capital transita para 

Brasília, e passando no final do século XX para, um índice inferior ao que tinha 130 anos 

antes, 9.800 hab/km² 10 , devido à expansão da cidade em direcção a oeste e à 

desestruturação do sistema de transporte público férreo em benefício do automóvel, como 

Doxiadis e Lucio Costa sugerem. Com a mudança em 1960 de capital, o Rio de Janeiro 

perde recursos federais e em 1975 deixa de ser estado da Guanabara, passando a ser 

Município, perdendo ainda mais poder económico, sendo estas as razões da crise urbana 

instaurada, económica e até de segurança pública, segundo Magalhães. 

Esta crise urbana facilitou o aparecimento de mais favelas e assentamentos ilegais, 

representando, na actualidade, 50% da totalidade da cidade. Este facto é o reflexo de uma 

cidade sem planeamento e que precisa de um projecto total que proporcione a articulação 

entre a cidade formal e a cidade informal, criando um sistema sustentável e único, tendo 

cada indivíduo o seu papel na sociedade, apostando sempre no desenvolvimento pessoal e 

colectivo, quer seja num pequeno negócio, numa grande empresa, ou, em ultimo plano, no 

país. Desta maneira, os problemas sociais tendem a diminuir e cidade tende a ganhar uma 

nova vida urbana. 

 

                                                 
10 Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 
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Sendo assim é necessário responder às seguintes perguntas: Como articular estas 

diferentes realidades urbanas? Será possível esta nova cidade num país ainda muito 

estratificado? Será a Arquitectura suficiente e capaz de tamanha responsabilidade?  

 

1.4- A Favela e a sua Morfologia 
 

Fundada em 1511 pelos portugueses, como uma cidade organizada procurando a sua 

unidade, com o tempo passou a dividir-se em duas, existindo a dicotomia entre o núcleo e a 

periferia. O núcleo é onde se encontra o poder político, económico e as infraestruturas, já 

na periferia concentra-se a população com menos posses e com mais necessidades, sendo 

muito difícil e decoroso chegar ao núcleo da cidade, onde se concentra o mundo do 

trabalho. O estado, devido às suas acções ou omissões, acabou por ser o principal 

responsável, concentrando todas as necessidades no núcleo, em vez de criar vários 

núcleos urbanos sustentáveis, um problema que também afecta o transporte na cidade e, 

em última instancia, a economia carioca.  

 

Assim sendo, o Rio de Janeiro desenvolveu-se numa tendência centralizadora, 

proporcionando uma valorização permanente do núcleo da cidade, impossibilitando a vinda 

duma população mais pobre, conservando sempre o elitismo. Nessa medida, deu-se uma 

proliferação de aglomerados ilegais ou de baixa renda na periferia, sendo esta a imagem 

geral de toda esta área. Em resposta a estas medidas e a esta situação, surgem as favelas, 

desenvolvendo-se de forma empírica e sendo a única maneira do “pobre brasileiro” viver na 

cidade. Com esta mudança de paradigma o que ja era concentrado, passa a ser um 

“amontoado” de pessoas e funções, aumentando exponencialmente a população urbana no 

Rio.  

 

Depois de perceber a origem das favelas, temos de compreender o que é a favela e como 

ela se desenvolve. Para isso, temos que compreender como é o habitante desta, o 

favelado. O favelado, no fundo, é a expressão mais pura do ser humano com as suas 

qualidades e os seus defeitos, mas com coragem de viver na “miséria indolente”11, lutando 

com as suas armas de impulsos e talentos. Sem regras e cheios de imprevistos são tão 

admiráveis tanto no Bem como no Mal. 

 

                                                 
11 Expressão adoptada pelo jornalista João do Rio, já apresentado anteriormente. 
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No início do século XX, Olavo Bilac relatou-nos a sua experiência na favela e mostra um 

território miserável e triste, mas, na década seguinte, o jornalista João do Rio mostra-nos 

uma realidade totalmente distinta, uma realidade miserável sim mas feliz. Este jornalista 

relata um caminho desorganizado, que “era ora estreito, ora largo mas cheio de depressões 

e buracos. De um lado e de outro, casinhas estreitas, feitas de tábuas de caixão com 

cercados, indicando quintais”, onde vivia gente pura e intensa, alegrada pela sua música 

que ia invadindo o morro. Ou seja, existe uma harmonia no meio de um “galinheiro 

multiforme”, como definia João do Rio. Este autor fez a sua visita à favela, devido aos 

músicos que tocavam na rua o samba e foi isso que acabou por ajuda-lo na sua nova 

experiência de subir ao desconhecido, cativando-o.  

 

“Antes 

Aqueles morros não tinham nomes 

Foi pra lá o elemento homem 

Fazendo barraco, batuque e festinha 

Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinha.” 

Bezerra da Silva, sambista carioca, morro da mangueira 

 

 

João do Rio estabelece o paralelo uma primeira vez e Bezerra da Silva re-afirma-o. Afinal 

de contas, a favela e o samba sempre andaram de mãos dadas, sendo um consequência 

do outro. A favela precisa da sua música, o samba, para alegrar e o samba precisa da 

favela para se desenvolver, para ser criado e tocado. Segundo João Caeiro, “a ginga, o 

rebolado, a experimentação, estão tanto no samba quanto na dinâmica do local onde foi 

criado”. Nesse sentido, mesmo o processo criativo do samba e da favela são semelhantes 

e é isso que torna tudo tão interessante e original. O processo de criação no samba é muito 

orgânico, sendo resultado de uma experimentação colectiva, surgindo com tentativas e 

erros. Caeiro sintetiza muito bem este processo: “ Um malandro faz um verso bonito, 

incorpora-se ao pagode, um outro faz um verso que não passou pelo crivo da colectividade 

e é logo descartado e esquecido.” O mesmo acontece com a favela: um favelado constrói a 

sua casa, se esta cumpre o propósito para o qual foi construída, tendo uma estrutura solida 

e uma organização de modo a uma família poder viver, o vizinho vai fazer do mesmo modo, 

pois aquela tentativa teve sucesso. Mas nem todas as casas e todos os sambas são iguais, 

pois, na favela, o vizinho vai utilizar os recursos que tem, os seus materiais, a sua mão-de-

Figura 43 - Samba na Favela por Lívia 
Maria Lima 
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obra, o terreno que tem e até pode introduzir uma mudança estética, de modo a diferenciar-

se do que já esta construído com um pormenor a seu gosto. 

Esta é a razão pela qual nem o samba nem a favela são homogéneos, sendo o reflexo de 

algumas linhas mestras, que no processo de tentativa e erro tiveram sucesso, 

acrescentado a especificidade do sambista ou do favelado.  

 

Desta maneira, percebemos como é que se começa a habitar os morros. Agora com esta 

imagem na mente, temos que mostrar a pragmatização destes conceitos.  

Em termos de dimensões, a favela tinha como paradigma inicial a construção de módulos 

de 4 metros por 4 metros, pois estas dimensões facilitavam em termos estruturais, não 

precisando de reforços e, por conseguinte, mais recursos por parte do favelado.  

Quanto ao traçado das ruas, este era um processo colectivo que tinha como preocupação 

vencer os declives e acompanhar os vários terrenos já ocupados. No fundo, esta auto-

construção era o que regia o morro, sendo que os primeiros habitantes foram construindo 

as suas casas lado-a-lado, aproveitando os terrenos com menos declive e isso foi 

desenhando organicamente as ruas. Estas ruas têm hierarquias, sendo a rua principal a 

primeira a ser construída na entrada da favela, existindo depois uma ramificação de ruas 

secundárias consoante o desenvolvimento urbano na favela.  

É claro que num processo tão improvisado e sem qualquer planeamento, os habitantes, a 

colectividade, não se preocupam com espaços públicos, mas sim com as suas habitações, 

construindo-as simplesmente, e só depois da favela estar construída e consolidada, o 

problema surgiu. Os únicos terrenos vazios na favela são os mais acentuados, pois nestes 

não havia condições para construir e é nesses vazios urbanos que os arquitectos devem 

querer intervir, alterando este paradigma e melhorando as condições da favela, articulando-

a com a cidade formal. 

 

1.5- Referências Projectuais 
 

 

No que diz respeito, às referências projectuais, estas só fariam sentindo se fossem 

instaurados na realidade das favelas e na realidade brasileira, pois são um problema muito 

específico, não havendo muitas vezes correspondências noutros territórios. Desse modo 

existem alguns casos muito importantes para o projecto na favela do Vidigal: o projecto do 

conjunto habitacional da favela Cidade de Deus, o projecto de Jorge Mario Jauregui na 
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Rocinha, o projecto de Anastassakis na favela da Maré e o próprio centro do Rio de 

Janeiro.  

 

No que diz respeito ao projecto habitacional na favela Cidade de Deus, a prefeitura 

precisava de alojar uma grande quantidade de habitantes expulsos de outras favelas por 

razões de especulação imobiliária, portanto decidiu-se criar um complexo habitacional no 

extremo da favela em forma de edifícios, de modo a trazer uma nova tipologia e criar uma 

nova maneira de habitar. Esta tentativa saiu completamente errada, pois as pessoas 

habituadas a viver na favela fizeram daqueles novos edifícios uma “favela vertical”, pois só 

assim se sentiam em casa. Ou seja, a favela está enraizada nas pessoas e as pessoas 

enraizadas na favela, mostrando assim que as intervenções nas favelas têm que ser na 

medida de melhorar a condição da favela e não alterar a sua tipologia. 

 

O segundo caso de estudo vem de um arquitecto argentino que se interessou bastante pela 

problemática da favela, havendo também na Argentina, mas tendo uma tipologia única no 

Brasil. Este facto foi importante, pois, no fundo, é um olhar diferente do olhar brasileiro, um 

olhar não contaminado pelo preconceito e que pode tentar trazer algo de verdadeiramente 

novo e requalificador para a favela da Rocinha, vizinha da favela do Vidigal, sem alterar a 

sua essência.  

Este arquitecto argentino conseguiu esse feito, procurando na favela vazios urbanos e 

fazendo deles espaços públicos qualificados, tendo todos equipamentos para o uso da 

comunidade. Essa intervenção teve bastante sucesso, ficando como um projecto-piloto 

para ser instaurado numa escala maior quer na Rocinha, quer noutras favelas. Esta 

intenção acabou por não ter mais desenvolvimentos, mas ficou aqui uma intervenção de 

sucesso e uma premissa muito importante para futuros trabalhos. Por essa razão, o 

projecto com base nesta dissertação, passará por este princípio aqui validado e, nessa 

medida, o nome desta dissertação é “Quando a Rua Vira Casa e a Casa uma Habitação”, 

tornando o espaço público um espaço de casa, proporcionando encontros num clima 

tropical numa arquitectura que vive para o exterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Complexo Habitacional da 
Cidade de Deus. Fonte: 
www.rj.gov.br/web/seh/exibeconteudo?artic
le-id=1743139 

Figura 45 - Requalificação de 
acessos na Rocinha. Fonte: 
Jauregui.arq.br/rocinha.htm 

Figura 46 - Rocinha 
intervencionada. Fonte: 
Jauregui.arq.br/rocinha.htm 
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Outra referência tem que ver com o projecto de Demetre Anastassakis, nascido em Atenas, 

mas desde os seus 8 anos criado em Nova Iguaçu, formando-se em Arquitectura na UFRJ, 

em 1973, e com uma pós-graduação em planeamento urbano e regional na mesma 

instituição. Desde essa época actua como arquitecto e urbanista, tendo desenvolvido o 

“mutirão” São Francisco, para habitação popular, em São Paulo e a reurbanização da 

favéla da Maré, no Rio de Janeiro. Esta reurbanização transferiu 440 famílias que moravam 

na favela Roque Pinto, a 1 km da Maré em condições muito precárias, há mais de 50 anos 

para uma favela com um plano urbanistico organizado e com habitações modulares. Estas 

habitações tinham a particularidade de, em vez de serem “caixas” todas iguais, serem uma 

desconstrução desse princípio, sendo uma habitação evolutiva e com várias reentrâncias e 

balanços, dando uma imagem completamente diferente ao resto das favelas. Esta 

referência trouxe este aspecto modular e evolutivo que também foi importante para o 

desenvolvimento deste projecto final. 

 

No que diz respeito à intervenção na cidade do Rio de Janeiro e nesta relação entre a 

cidade formal e a cidade informal, é necessário reconhecer a diversidade morfológica, 

preservando assim uma das maiores riquezas da cidade. Exemplo disso, é o centro do Rio 

que oferece inúmeros tecidos em coexistência, desde o tecido colonial, que prevalece na 

área do Saara, até à área modernista, da antiga Esplanada de Santo António, passando 

também, pela região do desmonte do Morro do Castelo, com desenho baseado em Alfred 

Agache, de 1930, de quarteirões bem definidos, com pátios interiores. Este plano trouxe 

problemas para as favelas mas solucionou problemas na cidade formal. Esta zona do 

Figura 47 - Plano Urbano de Jorge Mario Jauregui. Fonte: Jauregui.arq.br/rocinha.htm 

Figura 48 – Habitações no 
complexo da Maré. Fonte: 
events.gsapp.org/event/demetre-
anastassakis-social-housing-projects-in-
central-areas 

Figura 50 - Centro do Rio de Janeiro 
com as suas várias épocas 
arquitectónicas. Fonte: 
envecbrasil.wordpress.com/2011/10/11/tel
hado-verde-skygarden-com-
biodiversidade-no-centro-do-rio-de-janeiro/ 

Figura 49 - Complexo da Maré e a 
sua relação com o espaço público. 
Fonte: 
coisasdaarquitetura.wordpress.com/201
3/06/02/a-politica-da-arquitetura-de-
interesse-social 
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centro, inclui a ocupação dos morros de Santa Tereza, da Conceição, do Pinto, cada um 

com uma morfologia peculiar, ainda o centro de negócios, no tecido mais antigo e, 

finalmente, áreas de favelas, como a do Morro da Providência, a primeira favela do Rio. 

Toda esta diversidade, sedimentação e convivência dos vários tecidos é exemplo, de que 

em termos urbanísticos, funciona e que se a ligação entre eles for feita através da 

interacção da população e da arquitectura, a cidade só tem a ganhar com isso, em termos 

de riqueza. 

 

 

 

 

 

1.6- Panorama Rio de Janeiro 
 

 

A Rua 

 

 

A nossa rua é algo que faz parte da nossa rotina, é algo tão normal e tão reconhecível que 

quase que a podemos caminhar de olhos fechados, pois já a fizemos milhões de vezes. 

Nessa medida, muitas pessoas preferem fazê-la num determinado sentido, ou no sentido 

de casa ou no sentido de saída de casa, existindo aqui dois sentimentos diferentes. Muitas 

vezes, a chegada a casa traz a sensação de dever cumprido e de mais um dia de trabalho 

terminado, iniciando-se um tempo de maior descanso para preparar o dia seguinte. A saída 

de casa simboliza a força de um dia novo, de mais um dia de trabalho e de aproveitamento 

da cidade e da experiência urbana.  

 

Em termos práticos, a rua retratada situa-se na zona Sul do Rio de Janeiro, no Bairro de 

Ipanema. Este bairro, como a maior parte da zona sul, é organizado em quarteirões, 

proporcionando um grau de importância diferente para as várias ruas, devido à existência 

de fluxos diferentes.  

De modo a perceber a dimensão sensorial e a experiência vivida é necessário recorrer à 

minha vivência. 

 

 

Figura 51 - Coexistência de vários 
tecidos urbanos no centro do Rio de 
Janeiro. Fonte: 
www.agenteimovel.com.br/noticias/2011/1
0/31/valorizacao-no-centro-do-rio-de-
janeiro 
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Nessa medida, sempre que se está quase a chegar à nossa rua, parece que o sentimento 

de ansiedade vai invadindo, sendo um sentimento comum apressando o passo até à 

esquina da nossa rua. 

Antes de virar, encontra-se sempre uma banca de fruta, na qual muitas vezes compro 

alguma coisa e mais à frente uma banca de pipocas que tem sempre um cheiro que deixa 

má disposição, portanto é imperativo suster a respiração quando por ali se passa. 

Finalmente, quando viro e com o sentimento de ansiedade em crescendo, encontro um 

mendigo que utiliza as escadas da lavanderia como casa e que cumprimento, já que passo 

por ali todos dias. Continuo o caminho para casa e vejo os edifícios que ali existem, todos 

dos anos 60/70, uns mais baixos e com revestimento em azulejo ou pastilha e outros mais 

altos, sendo a característica comum a todos o plano de grades, que acaba por ser um 

grande choque para quem chega ao Rio de janeiro. Outro choque é o facto de não haver 

um alinhamento dos edifícios, talvez pela existência de muitas legislações. Normalmente, 

caminho pela estrada porque não tem muito movimento de carros e porque chego mais 

rápido, embora existam alguns desníveis no alcatrão e bastantes frutos caídos das grandes 

copas das árvores que ladeiam a rua, acabando por dar sombra a esta quase na totalidade. 

Depois de percorrer alguns metros num plano recto, começo a ter que subir um grande 

declive, que acaba por ser desconfortável, mas que é feito com alguma rapidez devido ao 

desejo de chegada. Neste percurso mais inclinado, tem que se caminhar junto aos 

edifícios, o que muitas vezes faz com que se leve com algumas pingas provenientes dos ar 

condiccionados, um dos grandes paradigmas na imagem dos edifícios, tendo todos os 

apartamentos a caixa-de-ar condiccionado, parecendo assim uma “selva de caixas”, 

proporcionando uma imagem de permanentes ressaltos, com as caixas, com as marquises 

e com as varandas. Mais tarde, chega se a casa, abre-se a porta e aí entramos numa parte 

do nosso mundo e é isso que nos faz poder descansar e preparar um novo dia. 

 

 

 

O Quarteirão 

 

 

O nosso quarteirão, é algo que acaba por ser o nosso pequeno bairro dentro do bairro 

grande onde moramos. No que diz respeito ao meu quarteirão, estamos perante um 

funcionamento sustentável, porque detém todos os serviços necessários para o quotidiano. 
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Em termos de serviços, existem restaurantes, pastelarias, um super-mercado, entre outras 

oficinas e lojas de várias especialidades, o que proporciona uma grande qualidade de vida. 

Em relação á experiência sensorial, podemos começar pelo plano marginal, sendo que na 

rua paralela á minha, este está muito mais controlado, mas continua a haver umas 

reentrâncias e saliências que perturbam a paisagem da rua. Esta rua é menos sombreada, 

devido à menor quantidade de árvores, e mais larga, o que proporciona um fluxo de carros 

muito maior, dificultando a passagem da rua durante o dia. Os edifícios em toda a quadra 

estão bem cuidados, sendo que acabam por ter maior qualidade na rua acima descrita, pois 

é uma rua com maior visibilidade. 

Nesta zona, existe uma grande diferença de fluxos e isso é interessante de perceber, 

saindo-se de uma rua sem movimento para uma rua muito movimentada, quase como se 

fosse uma entrada na cidade, propriamente dita. 

Em relação ao cheiro, a minha rua como tem mais vendedores ambulantes, possui um 

cheiro mais característico e que se vai modificando durante o dia, algo que não acontece 

em mais nenhum lugar próximo. 

O pavimento, é, no passeio, em calçada portuguesa, o que é um tipo de pavimento 

tradicionalmente português bastante desenhado, e que devido aos seus altos e baixos, 

proporciona um diferente tipo de andar, sendo muitas vezes fragmentado. O pavimento da 

estrada é o habitual alcatrão, demonstrando algum desgaste, pois é uma rua muito 

utilizada por camiões de entregas para as lojas e autocarros, e também devido a muitas 

infiltrações, causadas pela chuva forte, característica destes climas tropicais. 

Mais um grande interesse deste quarteirão é a sua diversidade de revestimentos, o que faz 

com que haja uma textura e uma ligação estranha entre os edifícios mas que se vai 

cerzindo de maneira a que tudo pareça estar no devido lugar, pois são edifícios que 

coexistem juntos há muito tempo. 

No fundo, o nosso quarteirão é o nosso primeiro tecido de cidade e o que conhecemos 

melhor, que nos dá a sensação de casa, fazendo-nos sentir aquela segurança, aquela 

sensação de chegada ao nosso porto de abrigo, aquilo que precisamos depois de um dia 

agitado, numa vida sempre em “rush hour”. 
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O Bairro 

 

 

O bairro é a nossa rotina, são as ruas que percorremos todos os dias, são as pessoas que 

encontramos, muitas vezes, exactamente nos mesmos lugares, pois as pessoas são reféns 

dos costumes, necessitam de comportamentos repetidos no quotidiano e o bairro é a área 

onde isto tudo se proporciona, é o palco da nossa vida, pelo menos de parte dela. Nessa 

medida, sentimos o bairro como um bem que apreciamos, pois traz-nos a sensação do 

conhecido, a sensação de protecção e de casa, uma casa onde está inserida a nossa 

própria. No fundo, a nossa casa é um dos grandes valores na sociedade e por isso o bairro 

também entra no mundo do nosso porto de abrigo, denotando um papel muito importante 

na nossa vida.  

 

O bairro onde vivi foi Ipanema e esse lugar traz-me experiências, lembranças e todo um 

imaginário. Começa logo quando vim a primeira vez ao Rio de Janeiro, tinha eu 9 anos, 

começando a andar pelas ruas deste bairro tão conhecido ao som da música garota de 

Ipanema, cantada ou trauteada por meus pais durante esses passeios. 

Desta maneira, os lugares acabam por simbolizar lembranças, é algo maior do que o lugar 

em si. É uma situação, um momento que fica gravado, invadindo-nos uma determinada 

emoção, fazendo com que aquele lugar, já não seja só algo físico mas também psicológico. 

Vendo por este prisma este bairro será sempre inesquecível para mim, as suas ruas com 

uma faixa mas onde conseguia andar de bicicleta ainda na estrada, os nomes das ruas, a 

praia, as lanchonetes, os encontros no boteco ao fim o dia, tudo.  

Este bairro é um bairro privilegiado. Tem uma relação muito próxima com a praia, 

demorando, no máximo, 10 minutos para se chegar a um habitat que está na cidade mas 

que se afasta dela, algo único. Essa proximidade da praia, faz-nos quase achar que não 

estamos na cidade e faz-nos abstrair do contexto, fazendo nos sentir que estamos de férias 

durante aqueles curtos momentos que conseguimos estar na praia. 

Vou-me lembrar de um ano de recordações felizes e por isso este bairro sempre será 

tratado com todo o meu respeito. É verdade que, por vezes, tem um cheiro desagradável, 

pois toda a sua rede de esgotos é antiga, é verdade que tem vindo a ganhar cada vez mais 

pessoas morando na rua, é verdade que é um bairro com uma grande especulação 

imobiliária, mas parece que tudo valeu a pena e isso é uma sensação incrível de se ter, 

conectando o bairro a esta emoção. 
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Do ponto de vista, arquitectónico, Ipanema apresenta o modelo urbanístico com o qual me 

identifico, pois tudo está acessível ás pessoas, o bairro rege se pelo comércio de rua e 

apresenta todas as soluções necessárias para que as pessoas possam viver sem sair dele, 

tendo uma sustentabilidade. A vida mais proveitosa acaba por ser feita a pé ou de bicicleta, 

sendo que não existe muito estacionamento para pessoas de carro, e isso é perfeito para 

os seus habitantes e para pessoas jovens como eu. 

No fundo, todo o bairro, o seu traçado, os seus edifícios, as suas ruas, as pessoas que ali 

moram que acabamos por encontrar e reconhecemos as caras percebendo um pouco 

também as suas rotinas, tudo isso fez me gostar de Ipanema, e mais do que isso, fez com 

que este bairro seja uma memória muito importante na minha vida e uma aprendizagem 

para o futuro, pois também fui modificado por ele. 

 

 

 

A Zona Sul e a Cidade do Rio de Janeiro 

 

 

A zona Sul do Rio de Janeiro estende-se desde São Conrado até ao bairro da Gloria, 

sendo uma das zonas mais prestigiadas da cidade.  

A zona sul representa o paradigma do urbanismo carioca, um urbanismo feito aos poucos, 

consoante o crescimento da cidade, mas procurando uma unidade no que diz respeito ao 

bairro, ou seja, procurou-se sempre encontrar sustentabilidade em cada bairro, 

funcionamento como um ecossistema autónomo, mas que se interliga com os outros devido 

à sua unidade, devido à sua proximidade ao mar.  

No que diz respeito à morfologia do território, este é constituído por várias baias ao longo 

da costa, proporcionando paisagens singulares e dando ao Rio de Janeiro, aquela imagem 

paradigmática tão conhecida, a praia com grande areal, a marginal, os edifícios ao longo 

dela e a terminar de cada lado num morro ou elemento rochoso.  

Esta imagem acaba por sintetizar um pouco o Rio de Janeiro, uma cidade com uma 

topografia muito peculiar, sendo esta uma das suas belezas, um dos seus problemas, um 

dos seus organizadores e um dos seus desorganizadores. Isto é, a cidade tem uma 

topografia plana nos bairros e bastante acidentada, tomando a forma de morros, onde 

estão situadas as favelas, pois a sua ocupação é bastante difícil nos moldes normais, 

portanto são necessárias novas formas de ocupar os morros, um urbanismo preparado 
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para um território acidentado, tentado tirar partido disso e não fazendo com que seja uma 

dificuldade.  

 

Porque é que esta topografia é uma das belezas da cidade? É uma característica que 

coloca a cidade do Rio de Janeiro como uma das mais desejadas e bonitas do mundo, pois 

é pouco usual e são estes morros, todas estas baias e a lagoa de Rodrigo de Freitas que 

dão uma beleza natural e a possibilidade de ver a cidade de tantas maneiras diferentes. 

 

Porque é que esta topografia é um dos seus problemas? Acaba por ser problemática, pois 

acaba por criar alguma segregação entre os vários bairros e até entre as várias favelas. No 

que diz respeito as favelas, o facto de serem nos morros e de serem territórios precários e 

marginalizados, muitas vezes criaram vários problemas sociais entre as várias favelas no 

mesmo morro e entre as mesmas e a cidade, criando uma maior insegurança na cidade e 

um crescente preconceito. 

 

Porque é que esta topografia é um dos seus organizadores? Todos estes “acidentes” 

topográficos organizam o tecido urbano e separam os vários bairros, tendo assim um papel 

muito importante. São os morros que nos fazem entender a cidade, proporcionando um 

entendimento da mesma e alguma facilidade de localização, pela nossa proximidade ou 

afastamento em relação a um determinado morro. Um dos exemplos disso é o morro do 

corcovado, sendo visto de todos os pontos da cidade, proporcionando um marco facilitador 

de localização e noutros termos, uma protecção a toda a cidade, um pouco à imagem do 

cristo-rei em Lisboa para quem é cristão.  

 

Porque é que esta topografia é um dos seus desorganizadores? Devido a estes elementos 

rochosos e a esta segregação entre os bairros, faz com que a passagem entre eles, a 

deslocação de bairro para bairro seja mais difícil, provocando demasiado transito nos túneis 

que trespassam os morros ou nas vias que os contornam. Nesta medida, toda a cidade 

sofre com isso, podendo até afectar a economia carioca, pois muitas vezes não é possível 

viajar dum lado ao outro da cidade, e muitas vezes distancias pequenas demoram muito 

tempo a serem percorridas, fazendo com que negócios, encomendas, tudo, seja mais 

demorado e isso acaba por ser uma das razões pelas quais a cultura carioca tenha um 

desenvolvimento mais lento e seja conhecida pelo resto dos brasileiros como uma cultura 

lenta e preguiçosa. 
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2- PRESENTE 
 

2.1- Contexto 
 

Actualmente, das 736 favelas que existem na cidade do Rio de Janeiro as maiores são: a 

Rocinha, com 69 mil habitantes, e o Rio das Pedras, com 54 mil habitantes. O número de 

favelas seria maior caso não tivesse existido a política de remoção de favelas, cujo apogeu 

se deu nos anos 1960-1970 e transferiu milhares de famílias para conjuntos residenciais, 

em geral muito distantes dos lugares de origem. Os mais importantes são: Cidade de Deus, 

distante 38 km, Vila Kennedy, 42 km, e Antares, 68 km 12.  

 

Em relação à Cidade de Deus, o filme de Fernando Meirelles mostra-nos a sua história, o 

seu modo de vida e o seu quotidiano, sendo muito do seu insucesso relacionado com a 

criação de um gueto, isolado da cidade. Esta favela é um dos locais mais problemáticos da 

cidade do Rio de Janeiro, assim como Vila Kennedy e Antares.  

Este isolamento e a distância do seu local de origem, só foi possível devido do Plano 

Doxiadis, projectando uma cidade com grande expansão a oeste, tentando a criação de um 

novo centro urbano e industrial, algo que não veio a acontecer. Nesse sentido, a remoção 

destas comunidades foi bastante criticada pelos arquitectos, não só pelo carácter 

autoritário, mas também pelo próprio modelo urbanístico e arquitectónico, do isolamento, 

da monofuncionalidade e de repetição desenfreada das unidades unifamiliares. 

Mesmo depois de tanta contestação, este modelo foi utilizado pelo Banco Nacional da 

Habitação (BNH) e apesar de este banco ter sido extinto na década de 80, no séc XXI este 

tipo de urbanismo de grande complexos isolados com habitações unifamiliares continua a 

existir. Exemplo disso, em 2010, o governo federal fez uma publicação oficial, informando a 

construção em andamento de 72 conjuntos de habitações unifamiliares, isolados do tecido 

urbano, o que veio dificultar ainda mais a prestação dos serviços públicos, inclusive do 

serviço de segurança pública. 

Segundo Sergio Magalhães, “a ausência do estado nos territórios ocupados por famílias 

pobres, como favelas, loteamentos ou conjuntos – hoje todos estamos convencidos –, é a 

grande causa da violência urbana. Não basta transferir as famílias, não basta urbanizar as 

favelas; isso é até razoavelmente fácil. É preciso que a cidade permaneça no interior 

desses assentamentos, sejam eles promovidos pelos governos, ou pelas pessoas. O que 

                                                 
12 Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 
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posso dizer, hoje, como uma das reflexões a partir da experiência do programa Favela-

Bairro, é a extrema dificuldade dos governos em garantir serviços públicos necessários 

depois que as obras acabam.” 

Ora, todo este afastamento quer da cidade formal quer das próprias autoridades torna a 

manutenção das redes de esgotos, de água potável, da drenagem, da iluminação e da 

segurança pública muito difíceis, sendo a falta de segurança o indício mais expressivo, 

deixando as favelas na marginalidade, sendo controladas por traficantes armados ou por 

milícias que passam a dominar o território. Assim, cria-se ou tem-se criado cidades com a 

sua própria legislação. 

É verdade que neste momento, quase todas as favelas estão pacificadas, respondendo a 

esta necessidade, o estado construiu dentro das favelas as Unidades de Policia 

Pacificadora (UPP's). Este processo começou quando o Mundial de futebol de 2014 e os 

Jogos Olímpicos de 2016 foram atribuídos ao Brasil e ao Rio de Janeiro, respectivamente. 

Embora, este processo seja demorado, é necessário perceber o que acontecia antes, para 

que um dia possa existir menos policiamento mas a mesma ou mais segurança pública. 

Nesse sentido, a observação empírica revela que o tráfico de droga já não é o único foco 

dos “ chefes do morro”, estes expandiram os seus negócios, sendo não só chefes do morro 

mas sim “donos”, controlando os transportes (vans13 , motoboys14 ), a energia (gás), a 

comunicação (rádios piratas15, gatonet16), o lazer (bailes, festas), praças públicas, áreas 

desportivas e também, cada vez mais, o sector imobiliário, já que há vários turistas 

interessados e também muitos brasileiros que com a escalada contínua da renda de 

moradia para sobreviverem passam a viver na favela.  

Desta forma, é criada uma rede sem qualquer legislação baseada nestes negócios ilícitos, 

deixando a favela entregue à marginalidade, tentando contaminar tudo o que está à sua 

volta, existindo sempre a guerra de domínio do morro, podendo ser de um determinado 

traficante ou de uma milicia que fez o serviço de retirar os traficantes. No fundo, o que 

acontece na favela ou acontecia era sempre igual, apenas mudava a maneira de olhar para 

ela, sendo o poder dos traficantes ou da milicia. 

                                                 
13 Vans é o nome dado, no Brasil, para os monovolumes que fazem transporte público, conectando 
a favela com a cidade formal e com outras favelas, sendo sempre o seu trajecto delineado a partir 
duma favela e até a outra. 
14 Motoboys é o nome dado, no Brasil, para os indivíduos que transportam as pessoas dentro da 
favela com motociclos, fazendo parte de uma empresa com esta função. 
15 Rádios piratas são, como o nome indica, rádios clandestinas, servindo para comunicar 
informações importantes para os habitantes, é uma radio para a favela.  
16 Gatonet consiste numa maneira de ter internet clandestina, fazendo “puxadas” desde a cidade 
formal, muitas vezes sendo os próprios trabalhadores das empresas normalizadas a fazerem esse 
tipo de trabalho, constituindo um extra.  
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O facto de haver alguém com o poder sobre o morro, faz com que seja uma grande mais-

valia em termos políticos, pois são muitos votos a ganhar, apenas convencendo o líder, 

elegendo assim vereadores, deputados estaduais, deputados federais e o próprio 

presidente.  

Por um lado, esta rede econômico-social-política clandestina é um dos grandes problemas 

das administrações públicas, mas por outro lado é uma arma muito forte em eleições e 

enquanto o poder politico não acabar com esta “compra de votos” e olhar verdadeiramente 

para o problema, garantindo uma constitucionalidade nestes territórios igual à cidade 

formal, o problema não será vencido por completo e, de alguma maneira, isso ainda está 

por ser feito, embora esteja muito melhor neste momento com a pacificação das favelas. 

 

 

 

2.2- Espaço Público e Mobilidade : uma equação sobre a partilha da rua 
 

 

A arquitectura tem a responsabilidade de hierarquizar o espaço, interligando os vários 

tecidos urbanos. A problemática que aqui nos propomos a abordar tem que ver com a 

favela e com a sua articulação com a cidade do Rio de Janeiro, sendo a favela 

caracterizada pela sua informalidade, pelo seu crescimento orgânico e, maioritariamente, 

pela sua falta de espaços públicos. 

Nesse sentido, é importante clarificar a relação entre o Homem e o espaço que lhe é 

inerente. O desenho de um espaço para o Homem é entender a sua dimensão social que 

lhe é intrínseca e que faz com que esse espaço faça sentido na relação com o seu 

semelhante. Segundo Michel Freitag, “a Arquitectura começa por dar um lugar, começa por 

construir um espaço como um espaço propriamente humano, espaço reservado das 

relações sociais e é neste espaço que a sociedade se torna visível para si própria” 

(2004:17). 

A cidade informal caracteriza-se pelo seu crescimento no tempo e a esta escala é 

necessário uma visão abrangente, deixando a construção da cidade a cargo do tempo 

como defende Aldo Rossi, pois a alteração permanente da sociedade leva a uma alteração 

permanente do espaço colectivo. Este crescimento e esta mudança da cidade dá-se sobre 

si mesma e adquire consciência e memória de si própria. Esta memória, sempre presente 

no discurso de Aldo Rossi, é essencial para uma intervenção consciente percebendo o que 



66                                                                                                                    

 

já foi, entendendo o que é e alcançando o que poderá ser, sendo exactamente essa a 

razão da organização desta tese. 

Nessa medida, Herman Hertzberger em Lições de Arquitectura, entende o espaço público 

como extensão do espaço doméstico, funcionando a rua como um lugar de permanência, 

existindo uma grande permeabilidade entre o interior e o exterior e uma grande 

ambivalência do espaço, proporcionando uma mutação constante da cidade e do espaço 

colectivo. No contexto carioca não há outro conceito que faça sentido para além deste, pois 

estamos perante uma cidade que não tem inverno, uma cidade que vive do exterior, vive da 

alegria da rua e da multiplicidade de funções que cada espaço pode ter.  

 

O tema da partilha da rua, do espaço público e da sua mobilidade não podiam ser mais 

pertinentes num contexto brasileiro e de favela. A favela, devido às suas características 

precárias, tem de tirar partido do clima para poder viver em comunidade no espaço público 

do seu morro. Nessa medida, sempre que se está perante um cenário mais precário e com 

uma população com poucos bens materiais, existe uma grande entre-ajuda entre os vários 

habitantes, uma partilha genuína que tem de se estender para o espaço. O palco dessa 

partilha tem de ser o espaço público e por isso é necessário a criação de espaços 

adequados para esse efeito. Estes espaços para além de fazerem crescer este sentido de 

comunidade contribuirão para uma melhor mobilidade, pois melhorarão as acessibilidades 

e, acima de tudo, serão os articuladores entre a cidade formal e a cidade informal, trazendo 

população da cidade formal a explorar estes novos factos urbanos. 

 

Nos últimos anos foram instaurados os programas Bairro-Favela e Morar Carioca, que têm 

exactamente o propósito de melhorar as condições nas favelas e fazer com que estas 

possam fazer parte da cidade, deixando de estar isoladas, embora tratem o problema 

urbanístico de maneiras distintas que serão identificadas mais tarde. 

Nesse sentido, é preciso perceber o urbanismo brasileiro, a diferença entre a cidade formal 

e a cidade formal, e como o espaço público pode alterar cada espaço e interliga-lo, 

trazendo um novo entendimento da cidade e da sociedade. 

Carlos Nelson em Quando a Rua Vira Casa, apresenta-se, afirmando que irá abordar a 

problemática do urbanismo no Brasil na escala conveniente, a do bairro, a da rua, a do 

quarteirão, a da casa, a de gente de verdade, praticando, a nível material e simbólico, as 

suas possibilidades efetivas de vida quotidiana. Atos de todos os dias, que, vistos com o 

devido distanciamento crítico e metodológico, põem em cheque idealizações utópicas sobre 

o espaço e as formações sociais que comporta (1985:7). 
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O autor centra a distinção entre cidade informal e formal na apropriação de espaços de uso 

comum por parte de cada um dos sistemas, e para isso escolhe dois exemplos: o bairro de 

Catumbi e a Selva de Pedra.  

O bairro de Catumbi, este caracteriza-se pela multiplicidade de funções, não havendo uma 

coisa apropriada para casa espaço, nem um espaço apropriado para casa coisa (p.128), 

fazendo essa mistura parte do estilo de vida urbana nessa área. Esta multiplicidade não 

significa uma infinidade de possibilidades para casa espaço, existindo e sendo admissíveis 

vários tipos de ordem. 

Carlos Nelson continua descrevendo ambiente informal, afirmando que o que é trabalho em 

um, pode ser lazer em outro. O que é público, em determinadas circunstâncias, pode ser 

privado em outras. O que é casa de uma perspetiva, pode ser rua de outra (p.128). Sendo 

os significados da rua (…) os seus próprios lugares e usos contextuais (p.129). Esta 

coexistência de tantas actividades, faz com que seja imprescindível conviver com a 

ambiguidade, o que pode levar a interferências e conflitos, sendo necessário a prática 

permanente da negociação, chamada de retórica da persuasão pelo autor. 

Este uso variado da rua, faz com que a vida pública seja muito activa, funcionando o 

circuito de relações e aumentando a confiança, incorporando estranhos, garantindo assim a 

segurança através dos muitos olhos e dos muitos responsáveis pela rua (p.130).  

No fundo, estamos perante um sentimento de comunidade e de união, segurança, 

confiança num lugar característico pela sua diversidade de actividades, a sua ambivalência 

e ambiguidade de espaços. Toda esta descrição do bairro de Catumbi está de acordo com 

a atmosfera da favela. 

 

Em contra-partida, a cidade formal, exemplificada pela Selva de Pedra, destina-se somente 

a habitação, sendo as áreas comuns para lazer e recriação. Estas torres são bastante 

organizadas, tendo cada espaço uma função que lhe é adequada, separando e ordenando 

hierarquicamente os espaços, de modo a não existir qualquer conflito de interpretação. 

O arquitecto brasileiro descreve a Selva de Pedra como uma linguagem pura, ausência de 

diversidade e a busca da transparência, formando um paradigma da vida urbana que 

enfatiza o indivíduo, sua privacidade e sua autonomia (p.132). Esta particularização de tudo 

provoca um sentimento de desconfiança e um voyerismo, passando o controlo de 

segurança a ser executado através duma espécie de violação que todos, por detrás do 

anonimato, praticam com maior ou menos descrição (p.132). Devido a este voyerismo, 

surgem obstáculos físicos, de modo a tornar esta invasão de privacidade, num lugar tão 

privado e individual, menor. Todo este comportamento leva à adopção de regulamentos, 
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existindo uma maior clarificação das funções, do que é ou não aceitável, neste mundo 

individual, deixando essa individualidade intacta. 

No que diz respeito aos espaços públicos da praça central e das ruas, e com vista a uma 

forma adequada de uso desses espaços, o condomínio transforma o público em privado, 

aglutinando-o ao seu domínio. Deste modo, não existe uma negociação multipolar mas sim 

uma relação monológica, como conclui o autor. Assim, não existe qualquer tipo de 

consciência colectiva e por isso criam-se meios institucionais que formalizam o que não 

pode ser formalizado (p.133), aparecendo “ o Clube”, tornando uma relação social natural 

ou de encontro permanente e espontâneo em algo dissimulado, temporário e imposto. 

Aqui está presente uma crítica ao urbanismo moderno, pois, segundo Carlos Nelson, 

segrega, particulariza e disciplina os espaços. E as atividades, por consequência (p.135). 

 

No fundo, a questão passa a ser como planejar, a partir de que pressupostos planejar e 

com que objetivos (p.141). Concluindo assim, se o mundo urbano é um equipamento 

potencial de lazer, quanto mais complexo e diversificado, tanto mais plenamente pode ser 

apropriado para este fim. Planejar espaços para fins de lazer não é construir campos de 

futebol, ciclovias ou áreas verdes. É cultivar um meio urbano cujas ruas permitam jogar 

uma “pelada”, andar de bicicleta, ou simplesmente passear à sombra. O planejar é cultivar, 

no sentido primeiro da palavra; acompanhar o dia-a-dia, intervir dia-a-dia na escala do dia-

a-dia (p.142). 

A ideia de multifuncionalidade é o que caracteriza o urbanismo moderno e o espaço público 

tem de ser isso mesmo, proporcionando a interacção entre as pessoas das mais várias 

procedências e criando um ambiente multifuncional, permitindo uma grande flexibilidade de 

usos num mundo onde tudo está em mudança e o que é necessário hoje, amanha pode 

não ser. Não nos podemos dar ao luxo de perder área pela sua funcionalidade, pois a sua 

função máxima é ser o palco das trocas humanas, portanto tem de estar pronto para todos 

os cenários. Nesta medida, pode ser o espaço público o elemento de conexão entre a 

cidade formal e a cidade informal, pois, no fundo, estamos perante pessoas que no palco 

certo poderão perceber a sua ligação. 

 

 

2.3- Vazios Urbanos e o seu papel na requalificação urbana 
 

O conceito de vazios urbanos tem sido cada vez mais investigado e utilizado na 

requalificação urbana das cidades. Segundo Joana Bastos Malheiro, estes espaços 
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“deixados para trás” ou “esquecidos” podem “ser considerados como o resultado das 
constantes transformac�ões urbanas que, sobrepondo-se umas a ̀s outras sem grande 
hierarquia, geram espac�os intersticiais, áreas “entre” áreas, vazios urbanos.”  
Na cidade formal, o aparecimento destes locais abandonados, deve-se às mudanças 
constantes na sociedade e, consequentemente, na cidade. Isto é, a cidade é o espelho da 
sociedade, assumindo-se como um espaço em renovação, relacionando novas e velhas 
centralidades e vários tecidos urbanos de diferentes períodos (Malheiro,2010).  
Esta cidade em permanente mutação repleta de áreas vazias é uma consequência directa 
da revolução industrial que, segundo esta arquitecta, “afectou diametralmente o espac�o 
urbano – que se tornou progressivamente num somato ́rio de edifícios transformados em 
objectos autónomos e livres de contextualizac�ão com a restante cidade – e, de uma 
cultura que abandonou o espac�o público em primazia da mobilidade.”  
A revolução industrial e, consequente, globalização trouxe um conflito entre espaço local, 
espaço vivido e espaço global, criando uma alteração no paradigma existente. Nessa 
medida, a globalização e as novas tecnologias têm sido os agentes dessa mudança, 
alterando, segundo Saskia Sassen, as noções de geografia e distância, sendo a mobilidade 
a palavra de ordem. Esta mobilidade proporciona uma metrópole contemporânea 
desarticulada com áreas fragmentadas, dispersas, tratando-se, maioritariamente, como 
afirma a arquitecta portuguesa, “de territo ́rios providos de fluxos variados, a ́reas infra-
estruturais indiferenciadas ou esquecidas, que fragilizam o tecido urbano estabelecendo 
desarticulac�ões entre as partes dispersas.” Nesse sentido, conclui-se que a 
“simultaneidade dos processos de globalizac�ão e desarticulac�ão, associada a ̀ 
desindustrializac�ão metropolitana do final do se ́culo XX, gera territórios contraditórios, 
numa geografia de desigualdades promovendo, nos tecidos urbanos consolidados, 
inúmeras situac�ões, alterac�ões e descontinuidades marcadas pela presenc�a de 
vazios urbanos. 
 

Rem Koolhaas denomina estes espaços de “espaços residuais” , sendo o que sobra na 
cidade, como se fosse uma realidade diferente. Na realidade estes espaços são uma 
realidade diferente, pois são terrenos sem uma função de momento e de ruptura em 
relação ao resto da cidade. Este facto, de um ponto vista arquitectónico, é um mundo de 
oportunidades, pois sem intervir no tecido consolidado, com habitações e com familias que 
consideram aquele território denso a sua casa, pode ser criado um universo de ligação e 
que proporcione uma reabilitação da cidade informal, dando-lhe um novo sentido, uma 
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nova ordem que interliga estes vazios urbanos, dando uma estrutura pública existente nas 

favelas. 

 

No fundo, dando o nome de vazios urbanos ou de “espaços residuais”, estes espaços 

representam o futuro da Arquitectura nas cidades estabilizadas. Estes são espaços 

abandonados ou vazios em tecidos consolidados e, geralmente, são esquecidos, pois 

encontram-se na divisão entre vários tecidos urbanos distintos ou de períodos diferentes. 

Nessa medida, estes vazios apresentam-se como novas oportunidades e soluções para as 

cidades, cerzindo os vários tecidos, constituindo elementos de excepção ou factos urbanos 

que tornam uma soma de partes numa unidade heterogénea.  

 

Na problemática da favela ou cidade informal, não existe este conceito de industrialização e 

esta complexidade, no que tem a ver com a história, pois é uma realidade muito mais 

recente mas as origens destes “locais esquecidos” são outras. 

Ora, num caso como a Favela onde existe uma morfologia urbana muito densa, uma 

grande organicidade e precariedade na construção, é necessário identificar estes vazios 

urbanos, pois podem ser estes a solução para a criação de espaços públicos. Pode-se 

fazer a seguinte pergunta: Mas num território tão denso, por norma, porque é que existem 

vazios urbanos?  

A resposta a esta pergunta prende-se com uma característica muito importante em 

algumas favelas, o seu declive muito acentuado, tornando a construção de habitações 

muito difícil com os recursos disponíveis e é por isso que existe uma escolha dos terrenos 

a ocupar, deixando outros “esquecidos”, simbolizando a memória do Lugar, tanto 

acentuada por Aldo Rossi em “Arquitectura da Cidade”. 

 

 

2.4- O Turismo nas Favelas 
 

A indústria do Turismo é uma das indústrias mais lucrativas do mundo e, sendo o Rio de 

Janeiro uma das cidades mais desejadas para visitar no Mundo, este é um ponto muito 

atractivo para a cidade e para o país. 

O Turismo na favela é, neste momento, uma grande aposta no Rio de Janeiro, pois as 

comunidades estão pacificadas e são uma das realidades que desperta mais interesse nos 
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turistas, pela sua vivência particular, pela suas vistas sobre a “cidade maravilhosa” e por 

serem uma imagem de marca desta cidade. 

 

As duas vertentes mais populares neste tipo de negócio são: os tours e o aluguer 

temporário de habitações ou de quartos nos morros.  

Em relação aos tours, alguns dos sites mais populares são: o Favela Tour, tendo sido a 

primeira empresa neste ramo, criada por Marcelo Armstrong; o Favela Santa Marta Tour, 

sendo o responsável um habitante deste morro o Dj Thiago Firmino; o Exotic Tours, sendo 

esta uma empresa de turismo no seu geral e tem desenvolvido esta vertente. 

  

O Favela Tour, organiza as suas tours na favela Vila Canoas e na Rocinha, propondo “uma 

experiência de um ponto de vista local. A tour introduz um outro Rio, dentro da cidade do 

Rio de Janeiro: a favela. (…) A tour não tem a intenção de explicar o problema das favelas, 

mas sim de mostrar uma nova perspectiva sobre diferentes aspectos da sociedade 

brasileira.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Favela Santa Marta Tour, como o próprio indica faz visitas à favela Santa Marta, sendo 

que “Neste tour subiremos o Santa Marta pelo bondinho (plano inclinado) até o topo da 

favela junto com moradores onde o turista sentirá o clima da favela fazendo um tour pelos 

becos e vielas onde é contada a história da favela e dos ilustres visitantes que por aqui 

passaram como Rainha Elizabeth II , Michael Jackson, Madonna, Vin Diesel, Hugh 

Jackman (Wolverine), Alicia Keys, Bradley Cooper, Spike Lee entre outros.” 

Figura 52 - Programa da Favela Tour. Fonte: www.favelatour.com.br/ing/programa.htm 

Figura 53 - O guia e os 
visitantes. Fonte: 
www.favelatour.com.br/ing/fotos.ht
m 
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No topo da favela tem uma vista panorâmica de toda a cidade, onde se vê o Cristo, Pão de 

Açúcar, Praia de Botafogo, Lagoa Rodrigues de Freitas e todo o bairro de Botafogo. 

 

O Guia Local dá mais autenticidade ao tour, mostrando que a motivação maior para o 

turismo de favela é a oportunidade de se compartilhar modos de vida, experiências de vida 

e ninguém poderá proporcionar uma experiência mais verdadeira do que alguém que mora 

na própria favela.” 

 

Esta empresa também oferece o programa de um dia na favela, sendo que “Neste Tour 

você sentirá o clima da favela, apreciando um delicioso almoço na casa de um morador, 

além de fazer um tour pelas vielas da favela, conhecer projetos, vivenciar e interagir de 3 a 

4h junto do guia local o dia-a-dia dentro da Favela Santa Marta. 

 

> Roteiro:  

Subida de bondinho do Santa Marta + Mirante Dona Marta + Tour Favela Santa Marta + 

Almoço + caipirinha e refrigerante” 

 

E, por último, oferece a possibilidade de fazer uma trilha nocturna pelo morro e pernoitar no 

Mirante Dona Marta, proporcionando uma vista única da cidade e um nascer-do-sol 

inesquecível, como afirmam os seus guias. 

 

Em relação à Exotic Tours “foi a primeira operadora pensar em turismo sustentável em 

comunidades carentes. Rejane Reis, proprietária da agência Exotic Tours, é a pioneira em 

turismo na Rocinha e atualmente ela coordena a Oficina de Turismo da Rocinha, que treina 

moradores para guiarem turistas neste tour único. A sua visita ajuda a escola local assim 

como cria oportunidade de trabalho para os estudantes da Oficina. Visite a maior favela da 

América Latina com guias locais.” 

 

 

No que diz respeito ao aluguer temporário de habitações ou de quartos nos morros, esta 

vertente está cada vez mais desenvolvida, sendo as favelas da zona sul destino de muitos 

turistas e de estudantes estrangeiros que procuram uma experiência diferente ou com 

menos possibilidades. Pois, uma habitação na favela tem um preço bem mais em conta do 

que no resto da zona sul da cidade, onde os preços são cada vez maiores, tendo tido uma 

valorização de 400% nos últimos 10 anos. 

Figura 54 - Guia da Favela Santa 
Marta Tour e visitantes. Fonte: 
favelasantamartatour.blogspot.pt 

Figura 55 - Visitante da Favela 
Santa Marta com criança da 
comunidade. Fonte: 
favelasantamartatour.blogspot.pt 

Figura 56 - Exotic Tour na favela. 
Fonte: www.exotictours.com.br 



Quando a Rua vira Casa e a Casa uma Habitação 
 

 

    73 

  
Luís Maria Marvão 

O site mais organizado deste tipo de aluguer chama-se Favela Experience, onde podemos 

encontrar vários apartamentos e até quartos para aluguer no Vidigal e Rocinha, para os 

turistas que queiram “ experienciar a verdadeira cultura da favela, a arte, a música, 

desporto, comida e vida nocturna.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5- O Território 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de uma visão geral sobre a problemática das favelas do Rio de Janeiro e da sua 

ligação à cidade formal, é necessário identificar o território de estudo, sendo este a favela 

do Vidigal. 

O Vidigal situa-se na zona sul do Rio de Janeiro, estando perto da Gávea, Leblon e 

Ipanema. A Zona destes três bairros é a zona mais prestigiada, vivendo ai grande parte da 

alta sociedade carioca, o que pode ser um factor positivo e um factor negativo, dependendo 

da perspectiva.  

 

 

Por um lado, a alta sociedade tem a obrigação de pensar nos assuntos de uma maneira 

mais informada e inteligente, podendo assim deixar cair o preconceito em relação à favela 

e tentando enfrentar o problema, ajudando e contribuindo de modo a quebrar esta barreira 

social. Por outro lado, pode ser negativo, pois o Brasil como pais em vias desenvolvimento, 

Figura 57 - Apartamento para alugar na favela. Fonte: 
favelaexperience.com/#rio-de-janeiro-apartment-rentails 

Figura 58 - Vidigal e as suas habitações e a zona sul no horizonte. Fonte: riocult.wordpress.com/2010/12/21/a-boa-
do-reveillon-no-rio/ 
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pode ainda apresentar uma parte da sociedade alta que acha que as pessoas da favela são 

seres diferentes deles e piores, sem perceber que tratam-se apenas de brasileiros à 

procura de oportunidades na vida urbana e que a marginalização só irá contribuir para 

menos segurança ainda, ou seja, mais vale perceber que é necessário trabalhar numa 

cidade total com todas as pessoas, embora estas possam ter desafios diferentes, mas 

tentar fazer com que a cidade formal e a cidade informal se encontrem e possam ser palco 

da interacção entre todos. 

Esta barreira conceptual no presente, é também territorial, pois a dividir a favela do Vidigal 

da cidade formal está o Morro dos Dois Irmãos, uma das imagens mais conhecidas da 

cidade maravilhosa, e a Avenida Niemeyer, sendo uma das únicas duas maneiras de ligar a 

Zona Sul à Barra da Tijuca. Esta avenida, ao longo do seu trajecto, também divide uma 

parte da cidade formal que se apresenta com condomínios de moradias e com o Hotel 

Sheraton, da cidade informal.  

No que diz respeito ao próprio Vidigal, esta é uma das favelas mais bem vistas pela 

população carioca, pois acaba por ser uma favela que acolhe muito bem os turistas, tendo 

já alguns Hostels e sendo casa a tempo inteiro de alguns também, e é vista, cada vez 

mais, como um dos lugares mais boémios e propícios a festas, pois tem uma das melhores 

vistas sobre a cidade e sobre a imensidão do mar e está na zona sul. Em termos de 

crescimento, esta é uma favela que cresceu de uma maneira muito orgânica, estando 

quase na sua totalidade ocupada, deixando apenas alguns vazios urbanos, mais difíceis de 

intervir sem planeamento e recursos. Os seus habitantes trabalham, na sua maioria, na 

zona sul, muitas vezes trabalhando na praia, nos condomínios próximos ou em serviços 

que esta zona detém, mostrando a sua honestidade e o desejo de pertencer à cidade na 

sua totalidade. A favela do Vidigal não tem UPP, mas é pacificada, sendo sinal disso a 

relação que tem com a cidade e com os seus visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Festa no Vidigal. Fonte: 
Patrick Gomes 
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O Vidigal é ladeado pela favela da Rocinha, a maior favela da America do Sul, sendo este 

um mundo a comparar com a dimensão do Vidigal, mas isso é uma vantagem, pois o 

Vidigal é mais fácil de intervir e perceber o resultado, podendo ser o inicio de um processo 

de requalificação eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito à origem da favela do Vidigal, segundo Abreu (1994), esta surgiu 

devido à falta de alternativa habitacional para a população pobre, tendo sido o próprio 

Estado a autorizar a existência de assentamentos precários, supostamente provisórios, 

tendo muitas vezes incentivado entre a década de 40 e 60. A história das favelas, revela 

que vários agentes, além dos moradores, tiveram um papel activo na sua formação, como 

por exemplo, proprietários de terras que alugavam, para que as pessoas com menos 

posses construíssem as suas habitações precárias. Outro exemplo consiste na chegada da 

democracia, onde foi feito um apelo à ocupação de terras, pois o voto das pessoas era 

importante para candidatos a cargos políticos. 

  

A formação do Vidigal tem a ver com esta ocupação daquelas terras que pertenciam ao 

estado, inicialmente, por dezassete famílias que foram construindo suas casas, numa 

primeira fase, em madeira e materiais precários e mais tarde em alvenaria. Em meados de 

-

 

o e começaram a existir várias obras de infra-estruturação, 

criando as primeiras ruas, tendo um crescimento bastante orgânico e tentando vencer os 

Figura 60 - Vidigal e a sua ligação com a Avenida Niemeyer. Fonte: www.runningnews.com.br/sem-categoria/saiba-
como-retirar-os-kits-da-vidigal-de-bracos-abertos/2013/09/attachment/vidigal-2/ 



76                                                                                                                    

 

declives muito acentuados. Dessa maneira, começam a existir interesses imobiliários na 

favela com o aparecimento de mais habitações e de mais infra-estrutura, sendo a habitação 

mais valiosa quanto mais perto estiver da entrada da favela e da Av. Niemeyer. Depois todo 

o processo de urbanização da favela, vai sendo no seguimento dessas ruas que tiveram o 

seu início com as dezassete famílias e que vão subindo o morro consoante o declive, 

aparecendo novas famílias e novas habitações na favela, criando o mundo que existe hoje. 

 

Este crescimento não planeado, acarreta problemas mas também apresenta a identidade 

da favela. Nessa medida, a favela é um aglomerado de habitações que se vão 

acrescentando umas às outras pelo morro, sendo a distribuição feita na vertical mas em 

vários sentidos, não sendo linear. Este sistema não linear apresenta vários problemas em 

termos de acessibilidade, sendo os percursos feitos entre as habitações, nas suas lajes, 

pois houve uma preocupação com as habitações e não com o espaço público, quer para 

estadia quer para atravessamento. Contudo, são estes espaços sobrantes que nos dão a 

percepção da favela e são a vida na favela, pois é aí que a comunidade mais vive, 

naqueles becos, nas ruas com as crianças a brincar. São aqueles caminhos estreitos entre 

habitações e com estendais que nos transportam para o imaginário da favela e essa 

essência tem de ser mantida, procurando-se um planeamento, nunca esquecendo a 

memória do lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta imagem percebemos a distribuição da cidade informal e da cidade formal e dos 

edifícios em altura que possam vir a ser construídos na favela, podendo ser estes um 

acréscimo formal na cidade informal. Estes edificios podem potenciar a vida na favela, 

Figura 61 - A comunidade do 
Vidigal Fonte: Hackim Benchekroun 

Figura 62 - Os caminhos da 
favela. Fonte: Hackim Benchekroun 

Figura 63 - Esquema da distribuição da Favela. Esquema elaborado por Luís Maria 
Marvão 



Quando a Rua vira Casa e a Casa uma Habitação 
 

 

    77 

  
Luís Maria Marvão 

sendo muito importantes em termos de melhoria de acessos e na articulação entre vários 

níveis da favela. Exemplo dessa articulação é o elevador do Cantagalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta articulação futura pode ser, também, muito importante para a existência de novos 

espaços públicos na favela. Actualmente a favela caracteriza-se pela carência de espaços 

públicos adequados para uma vida em comunidade. Os poucos espaços públicos 

existentes são os mesmos espaços de atravessamento, sendo lajes das habitações, não 

tendo dimensões para serem um lugar de estadia e até para se poder chamar de espaço 

público. Um espaço público não é a laje de uma habitação privada que até pode funcionar 

como terraço da habitação de cima. Nesse sentido, um edifício pode potenciar o 

aparecimento de novos espaços públicos, acrescentado-se aos próprios espaços interiores 

do edifício, criando um diálogo permanente entre interior e exterior.  

Estes novos espaços públicos trazem-nos a temática do caractér evolutivo da favela, 

parecendo que a favela não tem limites, pois tem um crescimento vertical, estando sempre 

em mutação. Esta verticalidade confere uma identidade totalmente distinta da cidade 

formal, pois esta é limitada, estando completamente consolidade, com séculos de história. 

Figura 64 - O Elevador do Cantagalo em Ipanema. Fonte: ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/elevador-em-favela-de-
ipanema-vira-atracao-turistica-no-rio/n1237713131697 

Figura 65 - Esquema dos Espaços Públicos da Favela. Esquema 
elaborado por Luís Maria Marvão 

Figura 66 - Espaços Públicos na 
Favela. Fonte: Hackim Benchekroun 
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A favela, pelo contrário, continua a ter muito que construir, sendo essa uma oportunidade 

para a comunidade e para os arquitectos. Nesse sentido, estes espaços vão intervir no 

presente da favela, passando a construir a favela de um ponto vista público e não em 

termos habitacionais, requalificando-a e consolidando-a. 

 

 

2.6- Programas de Intervenção : Favela-Bairro e Morar Carioca  
 

A Prefeitura do Rio de Janeiro tem, neste momento, dois programas de intervenção para as 

favelas em funcionamento, tentando cumprir o seu papel social. Estes dois programas são 

o Favela – Bairro e o Morar Carioca. 

 

2.6.1.- Programa Favela - Bairro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1993/1994, no seguimento dos princípios gerais do PDM (Plano Director Municipal), é 

iniciado o programa Favela – Bairro, tendo como objectivo principal a “integração das 

favelas aos bairros”, “privilegiando a via urbanizadora e a futura transformação das favelas 

em “bairros populares”. O plano coloca a necessidade de implantação de lotes urbanizados 

e de moradias populares, de acessibilidades e regularização fundiária de favelas, 

implementando loteamentos de baixa renda. Além disso, procura definir a favela através de 

critérios técnicos, focados nas suas características espaciais e carências em termos de 

infra-estrutura, deixando de lado quaisquer juízos morais, culturais ou políticos, como 

Figura 67 - Intervenção do Programa Favela-Bairro. Fonte: www.smcconsultoria.com.br/portfolio_FavelaBairro.asp 
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afirma Regis Coli Silva Junior na sua dissertação de mestrado com o título O Programa 

Favela -Bairro e as Políticas Habitacionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

  

Depois de tantas definições e muitas vezes indefinições, o conceito de favela ganha uma 

descrição numa especificação do plano director, sendo a “área predominantemente 

habitacional, caracterizada por ocupação da terra por população de baixa renda, 

precariedade da infra-estrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e de 

alinhamento irregular, lotes de forma e tamanhos irregulares e construções não licenciadas, 

em desconformidade com os padrões legais” (Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de 

Janeiro. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 1993). 

 

O propósito de, segundo o GEAP (Grupo Executivo de Assentamentos Populares) , 

“construir ou complementar a estrutura urbana principal (saneamento e democratização de 

acessos) e oferecer as condições ambientais de leitura da favela como bairro da cidade” 

deveria ser alcançado intervindo “o mínimo possível nos domicílios, definindo-se como um 

programa eminentemente voltado para a recuperação das áreas e equipamentos públicos” 

como se afirma na dissertação identificada anteriormente. Sergio Magalhães considera 

uma questão fundamental, presente na formulação do Programa, o reconhecimento de uma 

espacialidade – a favela – que até então era dada como anárquica e considerada 

insuficiente como habitat, como locus ível de intervenções amplas e abrangentes, 

construindo, entre outras ações, infra-estruturas, equipamentos, e ao mesmo tempo 

preservando os valores mais fortes dessa espacialidade pré-existente. Assim, afirma que 

“Isso, do ponto de vista da doutrina urbanística, é uma inflexão monumental, que não se 

coaduna com a doutrina anterior de pensar que o saber acadêmico da arquitetura deveria 

sobrepor-se aos saberes populares”. O Favela-Bairro veio consolidar, segundo Magalhães, 

uma visão de troca entre ambos os saberes. 

 

Em suma, o programa Bairro – Favela tem uma natureza de requalificação urbana, 

respeitando as especificidades culturais e espaciais da favela, a manutenção do acervo 

mobiliário existente, a integração das favelas com a sua envolvente mais próxima, a 

aceitação da multiplicidade de associações no processo de representação política das 

comunidades, e a directriz de que os reassentamentos, quando necessários, deveriam 

priorizar os realojamentos na própria favela do residente. Com isto em mente, fica-se a 

saber os pressupostos mas continua a faltar a metodologia e foi por isso que foi criado o 
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seguinte concurso no seguimento deste programa. O documento de apresentação do 

concurso: 

 

 

“Não há conhecimento sistematizado sobre o que fazer nas favelas. Se houvesse normas 

claras sobre como projetar em favelas e que estas condicionassem o desenho, o Concurso 

seria outro: de provimento de cargos para contratar profissionais para desenvolver um 

trabalho para o qual existe uma metodologia própria no poder público. 

 

 

O Concurso é uma convocação para as equipes que tenham ideia do que fazer. A boa 

proposta metodológica será a daquela equipe que for capaz da otimizar a ponto de resolver 

o máximo com um mínimo de homens/hora, com soluções metodológicas capaz de 

enfrentar problemas complexos, com a menor relação custo /benefício para todos: 

sociedade, favelados, órgãos públicos e técnicos. (Concurso Favela-Bairro: Encontro em 19 

/04 /94, Perguntas e Respostas. 1994.)” 

 

2.6.2.- Programa Morar-Carioca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrito pela Prefeitura como:  

 

“O programa Morar Carioca foi criado em julho de 2010 pela Prefeitura do Rio de Janeiro 

com o objetivo de promover a inclusão social, através da integração urbana e social 

completa e definitiva de todas as favelas do Rio até o ano de 2020.” 

 

Figura 68 - Intervenções do Programa Morar Carioca. Fonte: imoveis.culturamix.com/projetos-2/programa-morar-carioca 
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Este programa insere-se no projecto para os Jogos Olímpicos e nas alterações na cidade 

do Rio de Janeiro, tendo como meta um investimento de R$ 8 bilhões, sendo 2 bilhões para 

investir até 2012. Este programa advém da experiência acumulada pela Prefeitura em 

áreas carentes, sendo o Morar Carioca um plano municipal de integração de 

assentamentos precários informais. 

 

Com foco na inclusão social e no respeito pelo meio ambiente, o programa envolve um 

amplo processo de planeamento urbano. Este planeamento assenta na implantação de 

infra-estruturas, equipamentos e serviços. Entre as inovações está a implantação de um 

sistema de manutenção e conservação das obras, controle, fiscalização e ordenamento da 

ocupação e do uso do solo. 

 

Segundo a Prefeitura, “outra iniciativa do programa é garantir o acesso à moradia. Desta 

forma estão previstas melhorias habitacionais nos domicílios das áreas beneficiadas. Além 

disso, as intervenções urbanas do Morar Carioca irão além dos limites das comunidades, 

beneficiando também o seu entorno.” 

De modo a ter a abranger uma escala maior, o programa procura parcerias com os 

governos federal e estadual, organizações não governamentais e representantes da 

sociedade civil. No que diz respeito à arquitectura, em Outubro de 2010 foi assinado um 

convénio com o Instituto de Arquitectos do Brasil (IAB-RJ), para a realização do “Concurso 

Morar Carioca: conceituação e prática em urbanização de favelas”. A iniciativa seleccionou 

40 escritórios de arquitectura que vão desenvolver projectos de urbanização de 

comunidades, respeitando a cultura e a história dos seus moradores.”  

 
 

2.6.3.- Síntese Crítica aos programas de intervenção na Favela 
 

 

Estes dois programas são bastante diferentes, tendo um denominador comum no que diz 

respeito à infra-estruturação das favelas, algo totalmente necessário, permitindo o mínimo 

de condições para habitar estes morros. 

A sua diferença encontra-se na maneira como tentam encontram a solução para este 

problema tão alarmante na cidade do Rio de Janeiro, sendo que o Programa Favela-Bairro 

tenta integrar a favela no bairro e o Morar Carioca tenta melhorar apenas as condições de 

habitação de cada morro. Estes dois programas surgem em alturas bastante distintas, o 
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primeiro surge como o primeiro grande programa de intervenção, intervindo com um 

carácter mais público, já tendo um grande percurso, e o segundo com um carácter mais 

habitacional, sendo demasiado recente para se perceber qual o seu valor para a cidade e 

para esta melhoria das favelas.  

 

Em síntese, a favela apresenta os seguintes problemas: 

 

        Falta de Acessibilidade 

 Falta de Infra-estruturas 

              Falta de Saneamento 

 Falta de Transportes 

 Falta de cadastro 

 Falta de uma estrutura pública 

 Falta de espaços públicos adequados 

 Falta de equipamentos 

 Falta de habitação adequada 

 Falta de recolha de Lixo 

  

 

A política actual da cidade do Rio de Janeiro, concentra-se muito na segurança, tendo 

conseguido a pacificação de grande parte das favelas, colocando no seu interior as UPP's, 

Unidades de Policia Pacificadora. Toda esta preocupação surgiu com a recepção do 

Mundial de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, duas das competições mais vistas no 

Mundo, portanto todos os olhos vão estar sob o Brasil, mais concretamente, sob o Rio de 

Janeiro, pois a final do Mundial é realizada na capital carioca e os acontecimentos das 

Olimpíadas vão se concentrar apenas na “cidade maravilhosa”.  

 

Há varias perguntas que ficam no ar:  

 

Será que as favelas foram ou estão a ser realmente requalificadas? Será que se estes 

morros sofressem uma intervenção total não seriam por si só mais seguros do que com a 

presença permanente da polícia? Será que depois deste mediatismo terminar, as 

preocupações com as favelas serão descuidadas ou, por outro lado, podem ganhar um 

novo fôlego? 
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Após perceber um pouco da actualidade e do contexto vivido no Rio de Janeiro, parece que 

estes dois programas deveriam ser um programa único e total, intervindo em larga escala 

nas favelas, proporcionando uma nova estrutura pública organizada, construindo novas 

acessibilidades, vencendo declives agressivos, instaurando novas soluções de transportes, 

dando todas as infra-estruturas necessárias, novas habitações e, essencialmente, dando 

uma nova imagem à favela, respeitando o seu verdadeiro valor cultural, criando um novo 

interesse por parte da população formal e uma proximidade diferente.  

Isto, é algo que falta nestes programas e passa muito por um bom aproveitamento do 

investimento e pela preocupação real dos arquitectos e dos agentes políticos. No que diz 

respeito à Arquitectura brasileira, esta ainda está muito assente nos princípios modernistas 

e nas ideias de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Burle Marx, proporcionando um 

entendimento que não se coaduna com os tempos actuais e com as funcionalidades 

necessárias. O caso dos agentes políticos é outro, pois muitas vezes pensam num tempo 

imediato, não querendo investir a longo prazo, para poderem recolher os louros da “obra 

feita” e, estando num país ainda em desenvolvimento, a exigência não é a maior, 

possibilitando grandes derrapagens e o aparecimento da corrupção, existindo a 

consequente desacreditação destes programas que se forem bem geridos trariam tantos 

benefícios para esta população carente. 

 

Em suma, é necessário um projecto total para cada favela, tentando resolver todos os 

problemas identificados de uma forma única, com uma arquitectura contemporânea, 

respeitando o valor da cultura da favela, considerado um dos grandes pontos de interesse 

na cidade do Rio de Janeiro. Este projecto se tiver o apoio da comunidade, da população 

carioca e dos agentes políticos, pode ser a resolução de alguns dos problemas de 

segurança, de preconceito social, dando uma nova vida às favelas. 
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3- FUTURO 
 

 

O Futuro da favela do Vidigal prende-se com a necessidade da sua requalificação em si e 

para o exterior, com uma nova imagem e com uma nova articulação com a cidade formal. O 

Vidigal deveria tornar-se um palco da cultura brasileira e carioca inserido na cidade do Rio 

de Janeiro.  

 

Benjamin Costallat conversa com uma moradora no alto do morro, perguntando se lá não 

havia cinema, ao que ela responde: 

“Pra que cinema na Favela, se a Favela já é um cinema?” 

Neste sentido, porque não fazer este cinema ou este palco ser visto por todos? A favela é a 

expressão mais pura do ser carioca e por essa razão deve ser uma parte importante na 

cidade do Rio de Janeiro. Para isso acontecer, considera-se necessário um projecto total 

requalificador da favela e potenciando-a, sendo o lugar de encontro de toda a população 

carioca que queira viver a sua cultura. Este projecto total tem três escalas de intervenção 

com graus de desenvolvimento diferentes em cada: a escala do desenho urbano, a escala 

dos equipamentos e da habitação e a escala de execução.  

 

 

Quadro Instrumental do Desenho Urbano 

 

Para podermos intervir e obter resultados com o projecto urbano com vista à requalificação 

da favela, temos que perceber o que pode ser modificado. O desenho urbano divide-se em 

Super-Estruturas e Infra-Estruturas. As Super-Estruturas prendem-se com as estruturas 

que contribuem para as vivências espaciais e as Infra-Estruturas prendem-se com o 

sistemas técnicos que possibilitam as funções básicas para a população.  

 

 

Super-Estruturas 

 

Os elementos estruturastes do Território 

 

" A expressão «território» designa (...) o espaço construído pelo homem, em oposição ao 

que poderíamos designar por «espaço natural» e que não terá sido humanizado. É o 
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espaço onde o homem exerce a sua acção, transformando-lhe as condições físicas, 

impondo-lhe a «sua ordem».”17 

Território define, no fundo, uma alteração do “espaço natural”. Nesse sentido, compreender 

o lugar, de modo a conceber uma forma urbana que responda às necessidades da 

população é necessário, pois a forma urbana irá ser o mote para o desenvolvimento 

daquele lugar. Para tal, o primeiro passo consiste em perceber se o terreno em questão é 

um espaço natural, sem qualquer tipo de intervenção do homem, ou pelo contrário, um 

espaço construído. 

O caso da favela do Vidigal é único, pois caracteriza-se por ser um espaço construído pelo 

Homem com uma memória natural ainda muito presente, pois a intervenção do Homem foi 

“pousada” numa topografia única e difícil de ultrapassar, permanecendo assim uma 

memória muito presente do espaço natural. Esta memória natural é o que difere os morros 

do resto da cidade, sendo uma identidade única. Esta forma urbana surgiu, organicamente, 

para suprir as necessidades de habitação da população mais pobre que com os seus 

poucos recursos, mas com entre-ajuda conseguiu erguer as suas casas sem planeamento 

algum, utilizando a sua experiência empírica para ocupar, da maneira menos dispendiosa e 

mais funcional, o morro. 

Posto isto, os elementos principais da paisagem natural da favela do Vidigal são: a 

hidrografia, os solos, a topografia, a acessibilidade e a orientação. 

A hidrografia tem um papel importante, pois o Vidigal encontra-se na zona litoral banhada 

pelo Oceano Atlântico, o que lhe confere um interesse diferente pelo seu contacto com o 

mar, não tendo canais de água no seu território, uma qualidade, pois se o tivesse existirão 

cheias, devido à grande pluviosidade característica do clima tropical.  

O solo caracteriza-se por ser resultante de um grande elemento rochoso com propriedades 

férteis, sendo isso totalmente demonstrado na floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do 

Mundo.  

A topografia é a característica que torna este espaço um problema e, ao mesmo tempo, 

uma solução. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade plana com morros de grandes 

declives, sendo essa uma das suas belezas, pois parece ter sido desenhada. Este é um 

                                                 
17 LAMAS, José. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, Lisboa. ed. Fundação Caloste 
Gulbenkian. 2ª ed. 2000 p.63. 
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problema, pois, no que diz respeito, ao trânsito na cidade e à vida urbana e ao desenho 

urbano, pois os morros não podem ser todos atravessados por túneis, o que faz com que a 

população carioca os tenha que contornar para chegar ao bairro seguinte, pois acabam por 

ser estes morros que dividem as várias zonas da cidade. A vida urbana e o desenho 

urbano mudam completamente quando se passa da planície para um declive muito 

acentuado e por não serem áreas fáceis de intervir ficaram até ao final do séc XIX 

intocáveis, sendo mais tarde ocupadas, reflectindo a diferença entre cidade formal e cidade 

informal. Por outro lado, esta topografia foi o que tornou possível a um grande número de 

pessoas fazer parte da vida urbana, dando uma nova oportunidade de vida, sendo um 

território evolutivo e vertical devido a essa característica natural.  

Em relação à acessibilidade ao morro, este tem apenas uma maneira de ser acessado. O 

acesso é feito pela continuação da avenida marginal, tendo o nome de Avenida Niemeyer. 

Esta avenida dá acesso à única entrada na favela do Vidigal. A acessibilidade dentro do 

morro é um dos grandes problemas a resolver, sendo muito difícil o percurso da entrada da 

favela até às habitações mais cimeiras, já que o traçado das ruas não foi planeado, 

tornando alguns caminhos muito longos para serem menos acentuados, não existindo 

ligações entre vários níveis.  

Por último, a orientação da implantação orgânica, consegue criar uma zona protegida de 

alguns curtos períodos de sol e aproveita a brisa marítima e os ventos de Este a Sul, pois o 

morro cria uma grande barreira para os períodos tardios do sol e ao vento de Norte e 

Nordeste, sendo uma vantagem, pois neste clima o sol é abrasador e o vento assim ventila 

toda a área em questão. 

 

O Traçado 

"(...) diria que o traçado, a rua, existem como elementos morfológicos nos vários níveis ou 

escalas da forma urbana. Desde a rua de peões à travessa, à avenida, ou à via rápida, 

encontra-se uma correspondência entre a hierarquia dos traçados e a hierarquia das 

escalas da forma urbana.” 18 

                                                 
18 LAMAS, José. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, Lisboa. ed. Fundação Caloste 
Gulbenkian. 2ª ed. 2000 p.100. 
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O caso de estudo apresenta falta de ordem e, por essa razão, não existe uma hierarquia 

definida mas sim uma hierarquia subentendida. A concepção da forma urbana do Vidigal 

surge através de um processo orgânico, sendo a acção do Homem uma consequência do 

território e não o território uma consequência da acção do Homem. Ou seja, o Homem 

deparou-se com um lugar único e difícil de intervir, aproveitando-o da melhor maneira para 

ser a sua casa, respeitando o “espaço natural”. Em termos práticos, o traçado das ruas 

surge através de formas curvilíneas, de modo a vencer a topografia com a menor inclinação 

possível, tornando mais fácil a subida quer de pessoas quer de automóveis, mas tornando 

as distancias menos directas e mais longas. O traçado tem hierarquia subentendida, pois 

sem ter uma ordem pensada, mostra através das dimensões das ruas e dos pontos que 

ligam a sua maior ou menor importância. Nesse sentido, existe uma artéria principal que 

parte da Av.Niemeyer e sobe todo o morro, até existirem habitações. Desta avenida 

principal vão se ramificando outras ruas, levando as pessoas às suas habitações e, por 

serem menos utilizadas, apresentam dimensões menores. Com a subida no morro, estas 

ramificações vão servindo menos habitações, tendo uma importância menor no traçado 

geral da favela. 

 

O Limite 

O conceito de limite prende-se com a ideia de fim, de algo que separa uma realidade da 

outra, que separa um território de outro. Lynch acredita que "todas as partes da cidade são 

contínuas, física e visualmente, devendo estabelecer «costuras» na criação de pontes 

entre domínios distintos.”. Ou seja, para Lynch não existem limites mas sim continuidade na 

cidade, sendo esta ideia muito interessante neste caso, pois o que existe, hoje em dia, é 

um limite fincado entre a cidade formal e a cidade informal e este intervenção tem como 

objectivo articula-los, criando a “costura” que permita criar uma continuidade entre 

domínios bastante distintos. Outra ideia existente na favela tem que ver com a sua 

verticalidade e essa característica faz-nos questionar se existe um limite para a favela, pois 

existe sempre espaço para o seu desenvolvimento. 
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O Edificado Singular e Comum 

O edificado constitui o espaço urbano e, nesse sentido, os elementos móveis 19  são 

excluídos da nossa análise. Nesse sentido, este divide-se em dois tipos: o Edificado 

Singular, podendo ser classificado como facto urbano pela sua função ou identidade 

distinta do resto da envolvente, e o Edificado Comum, sendo o elemento, que na sua 

essência, se repete, podendo ter alguma diferença mas tendo a mesma função e, na 

generalidade, o mesmo traçado de objecto.  

Este estudo é importante, pois, segundo José Lamas, “o espaço urbano depende dos dois 

tipos edificados e o modo como estes se agrupam”, ou seja, é através de um planeamento 

urbano com estas duas tipologias que resultam os espaços públicos e o espaço urbano, no 

seu final, sendo o espaço público resultante dos espaços entre os edificados singulares e 

comuns, e outras vezes, sendo o edificado envolvente resultado do espaço público, um 

tema muito importante para a intervenção.  

Neste caso de estudo, o edificado comum são as várias habitações existentes ao longo do 

morro e o edificado singular prende-se apenas com alguns edifícios na primeira linha do 

morro, sendo habitações de maiores dimensões e hotéis e Motéis, sendo o único edifício 

singular no seio da favela a escola pública, um grande ponto de ancoragem formal para 

uma futura proposta. 

 

Infra-Estruturas 

 

A favela do Vidigal, como tantas outras favelas, apresenta uma grande carência de infra-

estruturas. As infra-estruturas simbolizam uma qualidade básica para a vida da população, 

sendo que este espaço e esta população têm sido negligenciados a esse respeito, não 

tendo:  

- Rede de esgotos adequada  

                                                 
19 LAMAS, José. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, Lisboa. ed. Fundação Calouste 
Gulbenkian. 2a ed. 2000.p.84. - "colecções de objectos que afectam «diferentemente a forma da 
cidade».- Por estes compreende-se os «objectos parasitários» (anúncios, montras, etc...) e o 
mobiliário urbano (banco, bica, quiosque, arvore, entre outros...)" 
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- Rede de água adequada 

- Recolha de lixo adequada, proporcionando um “amontoamento” e piores condições de 

vida 

- Rede de telecomunicações legalizada 

- Rede de electricidade institucional 

- Rede de transportes 

- Acessibilidades adequadas 

Todas estas carencias devem-se a um país em desenvolvimento que ainda procura a 

melhor solução para a favela, precisando de uma leitura geral do problema e uma 

intervenção dispendiosa, de modo a fazer com que esta população tenha direito às 

condições mínimas de habitabilidade de um espaço, sendo as infra-estruturas essencial. 

 

3.1.- Estratégia 

 

 

Após analisar os casos de estudo e o seu sucesso, percebemos que a requalificação de 

uma realidade como uma favela, passa pela resolução do seu problema mais sério: a não 

existência de espaços públicos qualificados. Sendo este o início para a resolução de todos 

os outros problemas que a envolvem, como a falta de infra-estruturas e de acessibilidade 

no seu interior, caminhando por vielas e becos, em vez de ter ligações francas e mais 

directas, vencendo os grandes declives que caracterizam o Vidigal.  

 

A estratégia deste projecto urbano começou por perceber o que é uma favela na sua 

essência e o que é a sua comunidade. Pois, só assim foi possível fazer algo que realmente 

melhorasse a vida destas pessoas. Ora, caso este projecto viesse realmente a ser 

construído, isto só seria possível com o apoio de toda a comunidade, pois a favela é isso 

mesmo, um lugar onde vivem pessoas que defendem o seu território, a sua casa, numa luta 

colectiva. E tendo sido, a favela sempre o resultado de uma grande entre-ajuda, aquando 

do seu nascimento, a sua requalificação também tem de o ser. Esta memória colectiva 
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torna-a num organismo forte, que com a intervenção certa pode ser o início da sua 

resolução. 

 

Nessa medida, o projecto tem que ter um cuidado especial com as habitações existentes, 

sendo uma intervenção que procura os vazios urbanos para o desenvolvimento de uma 

estrutura pública. Esta foi a primeira preocupação, um pouco à imagem do que Jaime 

Lerner fez na cidade de Curitiba, a chamada “Acupuntura urbana”. Segundo o antigo 

Prefeito da cidade de Curitiba, “ o princípio de recuperar a energia de um ponto doente ou 

cansado por meio de um simples toque tem a ver com a revitalização deste ponto e da área 

ao seu redor”. O autor acredita que “ algumas “magias” da Medicina podem, e devem, ser 

aplicadas às cidades, pois muitas delas estão doentes, algumas quase em estado terminal. 

Assim como a Medicina necessita da interação entre médico e paciente, em urbanismo 

também é preciso fazer a cidade reagir.” Nessa medida, Jaime Lerner interviu em Curitiba 

com grande sucesso requalificando uma área “doente” com pequenas intervenções em 

locais-chave, criando um efeito de ondas de choque, acabando por revitalizar toda a área, 

interligando-se com outro local intervencionado.  

 

Ora, tendo esta estratégia resultado num território semelhante, faz todo o sentido ser 

desenvolvida na favela do Vidigal. Nessa medida, começou-se por analisar o lugar e as 

suas pré-existencias. Numa primeira fase foi identificado o traçado das vias e potenciais 

espaços públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 - Vias Pré-Existentes e Potenciais Espaços Públicos. Esquema elaborado 
por Luís Maria Marvão 
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Nesta imagem percebemos a discrepância entre a quantidade de habitações numa favela 

sem espaços públicos mas com potencialidades para os ter, não mexendo em demasia, 

não invadindo ou rompendo o tecido urbano consolidado. A requalificação de toda a favela 

passa por fazer destes potenciais espaços públicos uma realidade, interligando-os com 

novas acessibilidades, um dos grandes problemas da favela, e proporcionar uma vida 

pública num clima propício e para uma população com memória colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O traçado, embora não tenha sido planeado, apresenta uma hierarquia natural e essa 

hierarquia tem de ser mantida, sendo as infra-estruturas melhoradas e os atravessamentos 

articulando ruas com diferentes cotas criados. Um ponto muito importante nesta imagem 

prende-se com a quantidade de vazios urbanos e com a identificação do único espaço 

público existente mas sem aproveitamento para a totalidade da favela, não fazendo parte 

de uma estrutura pública. Essa estrutura pública vai ser concebida com o aproveitamento 

dos vazios urbanos identificados, funcionando estes como rótulas de articulação, sendo 

factos urbanos com equipamentos para a comunidade e para a população carioca, pois 

serão equipamentos que pelas suas características trarão uma nova imagem à favela e 

proporcionarão o encontro entre toda a população para viver a cultura carioca. 

 

 

 

Figura 70 - Hierarquia do Traçado, Vazios Urbanos e Espaços Públicos. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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Esta figura apresenta a primeira fase de concretização da estratégia, tendo sido criada a 

estrutura pública primária, ligando os pontos de maior interesse, criando um primeiro nível 

de espaços públicos, que funcionarão como geradores de outros espaços públicos, criando, 

simultaneamente, uma melhor acessibilidade á favela na sua totalidade, criando melhores 

caminhos, lugares de espera e a abertura de novos eixos pedonais de escadas com 

patamares, vencendo grandes declives sempre assegurando a oportunidade de descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 - Estrutura Pública Primária. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 

Figura 72 - Estrutura Pública Primária e Secundária e a sua articulação. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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Esta é a imagem da estrutura pública primária e secundária com o traçado que as interliga, 

criando os tais novos caminhos e acessibilidade, anteriormente referidos. As hortas 

também são muito importantes para estas novas acessibilidades, passando aqueles 

espaços intersticiais a ter um caracter funcional, quer de articulação quer em termos de 

sustentabilidade para a favela e para a população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, apresentamos a síntese do projecto urbano do Vidigal com as tres estruturas 

públicas com as suas hierarquias, sendo a estrutura primária caracterizada pelos espaços 

públicos geradores, a estrutura secundária caracterizada pelos espaços de ligação entre os 

vários espaços públicos primários e a terceira estrutura prende-se com a habitação e as 

hortas para toda a favela poder ter o seu próprio alimento e até uma fonte de riqueza caso 

existam excedentes. De modo, a criar uma melhor acessibilidade e articulação com a 

cidade formal, foi criada uma nova entrada na favela, aproximando-a de toda a população.  

 

No que diz respeito, às infra-estruturas, estas são essenciais para uma melhor articulação 

com a cidade formal e para uma percepção de um mundo que não é marginalizado em 

relação ao resto da cidade. Nesse sentido, entendeu-se como necessário: uma nova 

entrada na favela para além da existente, de modo a não sobrecarregar; uma rede de água 

e esgotos adequada, com as dimensões correctas para o número de pessoas que ali 

habitam, e ligada à rede da cidade; uma rede de gás adequada; uma rede de electricidade 

com a potência necessária, podendo ser um dos factores para a nova imagem da favela 

Figura 73 - Sintese do Projecto Urbano. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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através de uma nova iluminação nocturna; uma rede de telecomunicações legalizada, 

terminando com todos os fios que “sobrevoam” as ruas da favela; e, por fim, uma rede de 

recolha e tratamento de lixo. 

 

 

3.2.- Programa 
 

 

De modo, a tornar a favela do Vidigal num sistema auto-sustentável mas ligado ao exterior, 

devido às suas características únicas naturais e a uma nova imagem revitalizada, dada 

através de novos espaços públicos com equipamentos para a comunidade e para a 

população em geral, com novas infra-estruturas. No fundo, o Vidigal quer ser o palco da 

vida carioca, proporcionando novas actividades e a interacção entre todos.  

Para isso é necessário um programa de intervenção e de equipamentos que tenham essa 

capacidade de servir a comunidade e proporcionar o encontro entre toda a população, 

devido ao seu interesse na vida carioca. 

 

- Espaço de Recepção, uma nova entrada na favela 

- Escola de Samba, trazendo a música e dança que sempre acompanhou a história das 

favelas para o Vidigal 

- Requalificação da Escola Pública, dando-lhe um novo papel e importância 

- Lugar de Culto e apoio à Comunidade 

- Lar de Idosos 

- Habitação Modular, dando uma nova solução para a habitação futura 

- Comércio de Proximidade 

- Hostel 

- Centro Cultural de Arte Urbana 

- Ateliers de Arte Urbana 

- Bar/ Restaurante 

- ATL/ Infantário 

- Comércio Informal/ Feira 

- Gabinete de Arquitectura e outras valências para a Comunidade 

- Associação de Moradores do Vidigal 
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- Central de Recolha de lixo 

- Terminal Rodoviário 

- Hortas 

 

 

A favela necessita de um espaço de recepção, onde se possa esperar o transporte, 

descansar, reunir um grupo para subir o morro, ou só conviver a volta duma mesa em clima 

de lazer com amigos e por isso foi criado um bar com esplanada. 

O segundo espaço nesta subida do morro é a escola de samba do Vidigal que liga ao 

campo de futebol da escola pública da favela, funcionando também como sambodromo, já 

que a escola de samba divide-se em dois módulos: o módulo público, de aulas e ensaios; e 

o módulo de oficina, preparando logisticamente tudo o que é necessário para os vários 

desfiles pela época carnavalesca. Este espaço tem uma grande importância, pois volta à 

essência da favela e traz uma ocupação para o ano inteiro para a população. 

A própria escola pública terá um novo papel na favela, pois, ensinará, não só as crianças 

como também toda a comunidade. Isto porque, para tornar a favela sustentável é preciso 

proporcionar o acesso ao próprio alimento, tendo sido criadas hortas na favela, sendo a 

escola o meio de ensino também nesta vertente. A escola tem as suas próprias hortas que 

servem para ensinar pequenos e graúdos, de modo a criar uma comunidade com 

conhecimentos agrícolas, podendo aproveitar estes terrenos que lhe são dados da melhor 

maneira. Ainda em relação à escola pública, e nesta perspectiva de contacto com o meio 

ambiente, foi criado um anfiteatro exterior, proporcionando aulas a céu aberto, concertos e 

outras actividades de lazer associadas à escola e aos alunos, já que estamos perante um 

clima propício a isso. 

No seguimento deste “eixo institucional” surge um Lugar de Culto e de apoio à comunidade. 

Este espaço é importante para a comunidade, agregando a maioria da população num 

espaço adequado para o efeito, um espaço sagrado, deixando de existir cerimónias 

religiosas em habitações. Este também pode ser um dos caminhos para a menor 

marginalizarão dos mais jovens, pois existe um interesse maior e uma ajuda por parte de 

toda a população. Outro dos equipamentos pertencente a este eixo, consiste no Lar de 

Idosos, pois acaba por ser uma parte da comunidade que no meio de tanta confusão se 

pode sentir mais sozinha e aqui poderia ter acesso a educação, ao encontro com outras 

pessoas e até a cuidar dos seus netos com outros avós, em conjunto, num ambiente livre 

mas mais saudável.  
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Num projecto urbano, e num contexto como a favela, é necessário pensar como pode 

evoluir a habitação e esta intervenção criou uma habitação modular, de modo a receber 

quer novas pessoas, quer pessoas que tenham de ser re-alojadas, pois as suas habitações 

foram demolidas para a criação de espaços públicos para a comunidade.  

Em vários locais do morro, vão surgindo comércios de proximidade, de modo a poder 

escoar os excedentes das hortas e a fazer chegar outros produtos necessários a toda a 

comunidade.  

Outro dos equipamentos muito importantes nesta intervenção é o hostel, pois num contexto 

cada vez mais turístico e num lugar com tanto valor económico, é necessário o seu 

aparecimento. Já existem vários pequenos hostes, albergues e outras habitações para 

aluguer, mas só agora passará a existir um edifício pensado com esse efeito e que puderá 

ter uma visibilidade muito maior na desmistificação do perigo na favela, dando maior 

credibilidade ao turismo na favela e podendo simbolizar a abertura de novas portas, no que 

ao turismo diz respeito. 

Outro espaço central nesta intervenção, prende-se com o centro cultural de arte urbana, 

uma actividade que caracteriza a favela do Vidigal e que alegra becos, ruelas, paredes 

espalhadas pelo morro e até o chão de algumas zonas. Neste morro concentram-se muitos 

artistas de arte urbana e por isso foi criado este centro cultural, com ateliers, 

bar/restaurante e termina com o ATL/ Infantário, trazendo as crianças para um ambiente 

artístico, dando-lhes um novo interesse que pode vir a ser a sua vida futura e com o qual 

podem aprender bastante, um pouco no seguimento do projecto artistico que estava na 

base do filme “ Cidade de Deus”.  

Esta arte, artesanato, alimentos e outras actividades feitas na favela e pela comunidade, 

tinham que ter um lugar próprio para a sua venda e por isso criou-se um comercio informal/ 

feira, em que cada um tem a sua banca e pode vender o que produz, sendo um grande 

impulsionador económico e cultural para a favela, mostrando a verdadeira cultura carioca.  

De modo a vir a intervencionar e a ajudar na melhoria das habitações já existentes na 

favela, foi criado um gabinete de arquitectura e outras valências para a comunidade, sendo 

constituído por arquitectos, engenheiros, sociólogos, podendo resolver problemas quer nas 

habitações quer em termos de conflitos na favela. Desta maneira, pode se requalificar 

também as habitações, podendo chegar a toda a favela uma nova habitação a partir do que 

lá existe, e só profissionais em permanência no lugar podem fazer um cadastro sem erros 

e ir alterando-os consoante seja necessário para existir melhores condições de vida para 

esta população. 
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Um dos equipamentos que existe em todas as favelas e que tem grande importância 

consiste na Associação de Moradores e o Vidigal vai passar a ter a sua, no cimo do morro, 

mostrando o poder que detém, e usufruindo de um miradouro com uma vista única, tendo 

também um bar/ cafelaria, podendo criar assim um apoio e uma vivência mais presente 

daquele lugar.  

No que diz respeito à parte das infra-estruturas, foi criada uma central de recolha do lixo, 

facilitando o transporte do mesmo para as estruturas da prefeitura e um terminal rodoviário 

em menores dimensões, concentrando todos os transportes e dando-lhes um lugar 

adequado para esperarem os seus passageiros ou para os passageiros esperarem pelos 

seus transportes. As hortas tornam todo este projecto sustentável, dando uma nova 

actividade à população. 

 

 

3.3.- Projecto 
 

 

Esta intervenção tem como grande objecto o espaço público, para que a favela se 

transforme num organismo totalmente sustentável em si próprio, mas, ao mesmo tempo, 

num espaço que acrescenta valor à zona sul do Rio de Janeiro e a toda a cidade. Tendo 

esta ideia em conta, esta investigação tem que responder á necessidade do espaço 

colectivo poder ser o verdadeiro dissipador de barreiras e preconceitos entre a cidade 

formal e a cidade informal, de modo a ser um elemento agregador e impulsionador do 

encontro entre as pessoas de dois mundos através de equipamentos públicos necessários 

à comunidade, mas que despertem a curiosidade e interesse do resto dos cariocas. 

No fundo, este projecto de arquitectura deve ser um educador do espaço e das populações, 

e por isso deixa a questão de como isto pode ser desenvolvido. 

 

Quanto á resolução, o primeiro passo consistiu na criação de infra-estruturas necessárias, 

melhorando as vias existentes, criando um sistema de electricidade, telecomunicações, 

água, esgotos e lixo, de modo a resolver este problema de génese básica, criando um novo 

paradigma de mobilidade e uma ligação mais clara e organizada com os transportes do 

exterior do morro.  

Esta nova rede de infra-estruturas técnicas, seria ligada à rede da prefeitura mas 

funcionária de maneira diferente, sendo feita através de uma conduta abaixo da cota do 

passeio público, tendo pontos de visita, sendo assim mantida. Esta nova rede de infra-
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estruturas trata-se de uma galeria técnica com as várias condutas, levando-as através 

deste sistema enterrado, podendo ser “visitado” para manutenção e resolução de algum 

problema de 50 em 50 metros, aproximadamente, sendo que existe alguma adaptabilidade, 

devido ao facto da estrutura viária na favela ser bastante curvilínea. Nessa medida, estes 

espaços habitáveis na galeria técnica são perto de ligações entre tubagens, pois, 

normalmente é nesses locais onde se concentram mais problemas. Com a mesma 

distância, existem recipientes para onde a população irá enviar o lixo, de modo a entrar na 

rede. Estes recipientes não são coincidentes cm as “caixas de visita”. Se for necessário, é 

possível a abertura de novos pontos de entrada na rede, futuramente de modo a tornar a 

recolha ainda mais eficiente.  

Isto trata-se de um sistema “high-tech”, mas só desta maneira se pode resolver o problema 

do lixo nas favelas, pois trata-se de uma maneira fácil para a população e ajuda e muito a 

prefeitura, não gastando tantos recursos e precisando de ir, apenas, até ao centro de 

recolha, pois todo o sistema funciona sustentavelmente até a essa fase. 

Com este sistema tem de se criar um acordo entre a Prefeitura e a população do morro, em 

que a prefeitura faz o investimento nesta rede, mas terá que cobrar por isso, como cobra a 

tua gente. Tratando-se de uma população carenciada, o preço tem de ser menor, mas 

também o estado do Rio de Janeiro passa a ter muito menos encargos com este sistema, 

pois passa a existir: uma colecta e transporte automatizados de resíduos sólidos urbanos, 

com eliminação do trabalho de colecta manual de lixo; descarte do uso de camiões, com 

redução do consumo de combustível e de emissões atmosféricas, e melhoria do trânsito 

urbano. E, como se trata de um estado social, procura-se a satisfação da população passa 

a existir: melhoria estética e higiénica do ambiente urbano com eliminação do mau cheiro 

resultante da exposição de sacos de lixo em espaço público; conforto aos usuários pela 

possibilidade de disposição de lixo 24 horas por dia, 365 dias por ano; incentivo à 

reciclagem de materiais em larga escala; um controlo muito maior sobre a favela e o meio 

ambiente. 
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No que diz respeito à nova forma de mobilidade, esta seria resolvida através da inserção 

de um transporte tão bem conhecido pelos portugueses e pelos brasileiros, o eléctrico ou o 

“bondinho”, muito utilizado no Corcovado e no morro de Santa Teresa, tendo estado alguns 

anos descontinuado e estando neste momento a ser, novamente, implementado, libertando 

assim a favela do uso excessivo do automóvel. Em relação ao último ponto referente à 

ligação com o exterior, esta é organizada por um novo terminal de transportes com uma 

passagem de nível, ligando duas cotas com dez metros de diferença. Assim, proporciona-

se uma maior funcionalidade neste sistema de transportes, tendo, neste momento, as 

dimensões necessárias para todo o caudal existente na Av. Niemeyer, uma das ligações da 

Figura 74 - Projecto de infra-estruração. Esquema elaborado por Luís Maria Marvão 
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zona da barra para a zona sul do Rio de Janeiro, passando pela favela do Vidigal, podendo 

assim ter vários autocarros parados, não interferindo com o resto do transito. Este é um 

passo muito importante, pois estamos perante uma das vias com mais trânsito da cidade, 

influenciando outras artérias importantes.  

 

Com este primeiro ponto resolvido, tem que se tratar da requalificação urbana, só 

alcançável, como ja percebemos, através do espaço público, sendo por isso necessário 

concretizar uma estrutura pública primária, com os espaços públicos de maior importância, 

interligando zonas importantes da favela. Neste caso, o primeiro espaço tratado localiza-se 

na entrada da favela, que consistia inicialmente num lugar devoluto caracterizado pela 

presença de umas bancadas, tornando-o um primeiro ponto de encontro e permanência, 

servindo-se de um bar e esplanada, de modo a convidar à entrada no morro e a poder ser 

utilizado por todos os habitantes, já que é o lugar com maior afluência de transportes e 

pessoas.  

O segundo espaço desta estrutura, e o espaço de maior dimensão, é o campo de futebol 

da escola pública existente, passando com esta intervenção a ser não só um campo de 

futebol mas também um desfiladeiro da escola de samba, um dos equipamentos propostos, 

de modo a trazer pessoas do exterior da favela e a dar a esta comunidade a oportunidade 

de participarem por si no maior evento brasileiro: o carnaval. Esta escola de samba, divide-

se em dois módulos, um público e outro de oficina, tendo o sambódromo a separá-los e a 

ligá-los, criando este novo ritmo neste espaço. 

O terceiro espaço desta estrutura, estando ligado a este eixo institucional constituído pela 

escola pública e pelo anfiteatro, um novo equipamento proposto, consiste no local de culto, 

ladeado por um centro de apoio a jovens e idosos, podendo ser um lugar de grande 

importância de modo a ajudar no rumo da população jovem, ajudando num arranque 

positivo que muitas vezes é difícil para pessoas menos favorecidas e para um ultimo apoio 

para as pessoas mais idosas.  

O quarto e ultimo espaço nesta estrutura é um espaço central na planta de todo o Vidigal, 

sendo constituído pelo Centro Cultural de Arte Urbana, uma das actividades mais 

apreciadas neste morro, com ateliers e bar, pelo ATL/ Infantário, levando as crianças para o 

caminho da arte, uma estratégia muitas vezes implementada nesta tipologia, pelo espaço 

de restauração, servindo a proximidade, e pelo gabinete de arquitectura e outras valências, 

podendo este ser um ponto fulcral, pois a requalificação das habitações na favela vai partir 

da actividade deste gabinete. 
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Interligada a esta estrutura primária, segue-se uma estrutura secundária e terceária com 

espaços decorrentes dos primeiros, sendo um apoio aos primeiros espaços, promovendo 

actividades complementares, como é o caso do anfiteatro da escola e do Hostel para 

albergar turistas, uma grande fonte de rendimento para todas as actividades na favela 

concentradas numa nova feira proposta. Para além destes, são propostos novos espaços 

públicos de permanência, de zonas verdes, trazendo a memória do passado de um lugar 

natural como refere Aldo Rossi, e hortas, dando uma sustentabilidade quer para as 

habitações quer para a restauração, dando uma nova via de aproveitamento para os 

jovens, já que a escola pública também tem a sua própria horta, funcionando como ponto 

de aprendizagem. 

 

No fundo, esta estrutura tenta perceber o território com as suas especificidades, no que diz 

respeito às suas dimensões, à sua função e às próprias actividades da comunidade, 

promovendo em todos estes novos espaços públicos o aparecimento de equipamentos 

para a comunidade, despertando o interesse da população da cidade formal, e 

consequentemente, uma nova aproximação entre a população da cidade formal e da 

cidade informal, tornando todos os pontos mais acessíveis, quer para os habitantes quer 

para os visitantes.  

 

Agora, com tantos factos urbanos como se poderia criar uma linguagem única, mostrando 

que se trata de uma intervenção completa? Esta intervenção ganhou essa unidade, através 

da materialidade, sendo o pavimento todo em lagetas de betão, trazendo a memória do 

lugar presente, aquele cinzento característico das favelas, sendo este um material muito 

bem trabalhado no Brasil, e através da linguagem dos equipamentos, sendo a sua fachada 

constituída por painéis de madeira que correm sobre uma fachada em vidro, 

proporcionando transparência e controlo do espaço ao mesmo tempo, sendo mutáveis 

consoante as necessidades, podendo também ser suporte de arte urbana ou de outros 

anúncios de interesse para a comunidade.  
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O projecto urbano levou ao projecto de execução, tendo a perspectiva de mostrar os 

conhecimentos adquiridos e trazer uma dimensão diferente à intervenção, materializando-

a. Nessa medida, foi necessário escolher uma parte do projecto urbano e a escolha 

consistiu na escola de samba e o seu sambódromo, por ser um equipamento que irá 

concentrar a atenção de toda a comunidade e muita atenção por parte da população da 

cidade formal, podendo ser um local de interacção natural através da arte, e por ser o 

espaço público de maiores dimensões, sendo o palco inicial de toda a requalificação da 

favela e da essência da favela, já demonstrada durante a história. 

Neste sentido, considera-se pertinente perceber como um equipamento pode revitalizar 

toda uma zona ou comunidade, alterando a ordem espacial e funcional num tecido urbano, 

por isso existem dois casos de estudo que têm de ser indagados para uma melhor 

percepção do tema: o sambódromo do Rio de Janeiro e a Fundação Bauhaus na favela do 

Jacarezinho.  

  

 

 

 

 

 

Figura 75 - Linguagem dos Equipamentos. Desenho elaborado por Luís Maria Marvão 

Figura 76 - Sambódromo do Rio de Janeiro 
no Carnaval. Fonte: 
www.sambadrome.com/sambodromo-seating/ 
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O Sambódromo, ícone da cultura carioca, projectado pelo arquitecto Oscar Niemeyer, é o 
espaço que detém todas as atenções na altura do Carnaval, pois concentra todas as 
escolas de samba que estão na corrida para vencerem o melhor desfile carnavalesco do 
mundo e um dos maiores espectáculos mundiais. Mas, este espaço continua presente 
durante todo o ano, é uma estrutura e um equipamento inserido num contexto de um bairro 
com vida durante todo o ano, como é normal. Segundo, Luciane Moutinho Coelho na sua 
dissertação “O Sambódromo Dá Samba?: O impacto de um grande equipamento urbano na 
revitalização da Cidade Nova, um bairro do Rio de Janeiro” afirma que “ A abordagem a 
este equipamento inicia-se pela hipótese de que a presenc�a deste corpo arquiteto�nico 
tem prejudicado as ac�ões urbanas programadas para o bairro em que esta ́ inserido, a 
Cidade Nova. Este bairro foi laborato ́rio de diversos planos urbanísticos incompletos e mal 
sucedidos, os quais configuraram um territo ́rio infraestruturado pore ́m de ambie�ncia 
degradada e com terrenos vazios e subutilizados.”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Com esta ideia em mente, este equipamento não tem até a este momento “dado samba” 
ao seu bairro, não impulsionando a revitalização econo�mica, sócio-espacial e imagética 
da zona, sem ser na sua época áurea. Por outro lado, a arquitecta ressalva que “este 
espac�o arquiteto�nico traz mais benefi ́cios para a economia e imagem da cidade no seu 
todo do que para a sua própria envolvente.”. Depois, deixa a pergunta que irá tentar 
responder na sua investigação: “Sera ́ que o Sambódromo tem potencial para a 
revitalizac�ão do espac�o, ou a sua existe�ncia compromete-a inexoravelmente?  
 

Figura 77 - Vista aérea da Cidade Nova. 
Fonte: 
www.odebrechtonline.com.br/materias/02501-
02600/2566/?lang=pt 
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Uma primeira hipótese que vem logo à nossa mente, logo refutada pela sua história e pela 

sua importância na cidade do Rio de Janeiro, era a re-colocação do sambodromo noutro 

bairro, preparado para a sua dimensão. Desde logo, isto não seria a resolução do 

problema, mas sim uma distribuição para outro lugar do mesmo problema e nunca se 

poderia romper com uma obra arquitectónica tão importante para a cultura carioca.  

Como se trata de uma problemática urbana, a arquitecta Luciane Moutinho Coelho 

procedeu a uma análise morfológica, identificando os “elementos que compõem a 

linguagem de composição urbana e apontou para o descompasso entre forma urbana do 

equipamento e território envoltório.”. No fundo, esta investigação tenta perceber como é 

que pode fazer com que o bairro do sambódromo possa viver para ele o ano todo e não 

viver apenas durante a semana de Carnaval. Para isto acontecer, é necessário um projecto 

urbano “focado na integração espacial e social do Sambódromo para contornar o quadro de 

degradação ambiental e estagnação imobiliária desta zona.”. 

 

Em certa medida, o sambódromo do Rio tem a mesma responsabilidade para o seu bairro 

como o sambódromo do Vidigal tem para o seu morro. Isto é, são espaços centrais que 

concentram toda a população e é preciso dar-lhes importância sempre, para que possam 

ser elementos vivos, de modo a construírem no seu redor uma estrutura viva. Para isso são 

necessárias estratégias para fazerem com que estes espaços arquitectónicos não se 

tornem vazios urbanos, mas sim elementos revitalizadores, pois os “equipamentos 

respondem a escala local através do desenho urbano, mas em contrapartida, são 

concebidos para responder a uma hierarquia de escala superior à envolvente. Esta 

sobreposição de escalas evidenciou a influência ativa que os equipamentos proporcionam 

à rotina do meio urbano local”20. 

No fundo, o Sambodromo do Vidigal tem de ser uma realidade para a comunidade, mas 

tem o papel maior de ser o palco da cultura carioca, sendo um novo facto urbano não só 

para a comunidade mas para a toda a cidade, principalmente para a zona sul do Rio de 

Janeiro, devido às sua dimensões. A requalificação urbana e social da favela do Vidigal 

começa com o Sambodromo mostrando a toda a população a nova face do Vidigal, sendo 

uma favela que procura mostrar o seu caracter único e uma maior articulação com a cidade 

formal com vista a um maior desenvolvimento e a um maior encontro entre toda a 

população carioca.  

 

                                                 
20 Luciane Moutinho Coelho na sua dissertação “O Sambódromo Dá Samba?: O impacto de um 
grande equipamento urbano na revitalização da Cidade Nova, um bairro do Rio de Janeiro”. 
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Oito décadas após a fundação da Bauhaus, a escola de design alemã planeou um 

renascimento no século XXI, sendo o palco desse renascimento a favela do Jacarezinho no 

Rio de Janeiro.  

A filosofia da escola alemã prende-se com a criação de bens ao alcance de todos, ou seja, 

fazer uma democratização da arte. Nesse sentido, uma nova geração de discípulos da 

Bauhaus e dois funcionários da prefeitura do Rio de Janeiro criaram um plano urbanístico 

ousado para a favela, chegando Dietmar Starke, arquitecto alemão da prefeitura carioca, a 

afirmar que não querem “construir apenas mais um projeto arquitetônico - queremos gerar 

perspectivas sociais e econômicas para os moradores daqui”.  

A intervenção prende-se com a demolição de alguns blocos de habitações em três 

quarteirões, abrindo pátios, permitindo a entrada de luz em algumas habitações e 

construindo novas residências em vários níveis. O projecto tem uma zona central a que 

chamaram de “Célula Urbana” que será o equipamento principal do projecto e que tem 

como ambição revitalizar e requalificar toda a favela, tendo no seu interior um cibercafé, 

lojas, uma escola de dança, teatros e oficinas de costura espalhadas pelos pátios, 

mostrando essa polivalência, criando o interesse de toda a comunidade. Carmen Maria 

Pereira, uma habitante da favela do Jacarezinho, quando questionada sobre o projecto 

disse o seguinte: "Estamos adorando. Não é todo dia que a Bauhaus se muda para a 

favela, trazendo cultura e oportunidades, mesmo que não me beneficie, vai ser bom para 

meus filhos ou netos.”, sendo esta a posição da ampla maioria dos 50 mil habitantes da 

favela, mesmo aqueles que podem perder as suas casas a curto prazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fundo, este projecto tenta com a demolição de tres pequenas partes do tecido urbano 

denso desta favela, requalificar a sua totalidade ou pelo menos melhorar a vida presente e 

Figura 78 - Fundação Bauhaus - Implantação do Projecto e uma perspectiva da intervenção. Fonte: 
tupidataba.blogspot.pt/2004/09/fundacao-bauhaus-ptojeto-urbanizacao-da.html 
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futura daquela população. A criação da “Célula Urbana” é o exemplo de como um 

equipamento multi-funcional, agregador de pessoas e ponto de encontro entre pessoas da 

cidade informal e pessoas da cidade formal, pode ser o início de um novo conceito de 

favela, uma favela que é um palco de actividades artísticas, que afastam da marginalidade 

e que trazem cada vez mais uma população instruída, que almeja oportunidades maiores 

para o seu futuro.  

 

Este exemplo mostra-nos a necessidade de um equipamento para a comunidade ser multi-

funcional e mutável, pois a favela é o paradigma da mutabilidade permanente. Nesse 

sentido, a escola de Samba tem de ser mais do que um espaço para a dança, mas sim um 

espaço adequado para várias artes performativas e com dimensões suficientes e 

capacidade flexível para vários programas e vários públicos-alvo, podendo ser um dia mais 

tarde outro tipo de edifício, não perdendo o seu interesse para a comunidade. 

 

 

Após a análise a estes dois casos de estudo, entramos na resolução. Tratando-se de um 

equipamento central e o de maiores dimensões na favela do Vidigal, tem de ser um centro 

agregador e dinamizador de toda a favela, como se anseia que o Sambódromo do Rio de 

Janeiro seja. Nessa medida, é necessário começar a desenvolver o espaço público, 

mostrando logo desde início a sua flexibilidade e multi-funcionalidade, sendo o campo de 

futebol da escola também sambódromo, já que têm ocasiões e periocidades distintas. 

Figura 79 - Perspectiva da "Célula 
Urbana". Fonte: 
tupidataba.blogspot.pt/2004/09/fundaca
o-bauhaus-ptojeto-urbanizacao-da.html 

Figura 80 - Perspectiva da 
Intervenção. Fonte: 
tupidataba.blogspot.pt/2004/09/fundaca
o-bauhaus-ptojeto-urbanizacao-da.html 

Figura 82 - Sintese do Projecto. Fonte: tupidataba.blogspot.pt/2004/09/fundacao-bauhaus-ptojeto-urbanizacao-da.html 

Figura 81 - Perspectiva da 
Intervenção - Espaço 
Performativo. Fonte: 
tupidataba.blogspot.pt/2004/09/fundaca
o-bauhaus-ptojeto-urbanizacao-da.html 
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Quanto, ao desenho e já que se trata de um espaço de grandes dimensões, o desenho do 

pavimento tinha que agarrar toda essa dimensão, dando-lhe um significado. Esse 

significado tinha que partir da cultura carioca e, nesse ponto, nada se equipara ao desenho 

de Burle Marx e por isso procurou-se uma re-interpretação do seu desenho para um 

espaço de dança, de samba, de música e de ligação entre a cidade formal e informal 

através destas “ondas dançantes”.  

No que diz respeito aos materiais, o pavimento segue a unidade de todo o projecto sendo 

em lajetas de betão, existindo duas cores de betão de modo a haver o contraste, sendo o 

campo em areia, indo ao encontro da memória do lugar. Estas “ondas” acabam por 

também terem a função de guiar o público para os dois módulos da escola de samba, 

existindo um caminho principal revestido a madeira, que se liga por vários embutidos de 

aço na areia do campo de futebol e que de seguida desagua noutro caminho revestido a 

madeira, pois são estes caminhos em madeira que levam às respectivas entradas no dois 

módulos da escola de samba, entrando mesmo dentro dos próprios edifícios, existindo uma 

grande correspondência e unidade entre o exterior e interior, pois aqui trata-se de uma 

permeabilidade máxima, já que toda a fachada é constituída por painéis em ripas de 

madeira que se rebatem, podendo existir uma abertura total para o exterior. Esta 

permeabilidade é possível pela tropicalidade existente e pelo caracter de átrios que ambos 

os módulos detêm nestes pisos. Estas “ondas dançantes” também serão o grande factor de 

iluminação nocturna deste espaço público, dando-lhe uma ocupação também durante esse 

período.  

Em termos de programa, estes módulos organizam-se da seguinte maneira: um dos 

módulos é o público, sendo o outro o chamado módulo de trabalho ou de oficina. 

No que diz respeito ao módulo público, e começando pelo piso de ligação ao sambódromo, 

que na realidade é o piso 4, este é o espaço de recepção aos alunos, pois este edifício 

centra-se em aulas de música e de dança com vista á participação no Carnaval e em 

outros espectáculos durante o ano, também podendo ter outros géneros musicais. Sendo 

também este o espaço de exposições por excelência, já que apresenta a área de maior 

dimensões, com vista a cativar novos alunos também, tendo o gabinete da direcção e 

instalações sanitárias. Imediatamente abaixo deste piso, encontramos o piso 3 e o piso 2, 

que são respectivamente os espaços de aulas de música e de dança. Nestes dois pisos 

procurou-se a maior flexibilidade possível, sendo que os espaços podem ter várias 

organizações consoante as necessidades, pois o espaço é dividido através de painéis que 

se rebatem, criando salas pequenas com mais intimidade para ensaios mais solitários até 
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salas com capacidade para muita gente estar a tocar uma determinada música ou obra e o 

mesmo se sucede para o piso da dança. Outra particularidade, é que o espaço de dança 

abre-se para o exterior, existindo um anfiteatro a céu aberto, onde se pode ver o palco com 

os bailarinos e os músicos numa cota superior, uma interpretação contemporânea do 

normal fosso da orquestra e do palco elevado, dando assim grande ênfase aos dois tipos 

de intervenientes e também porque se trata de um género musical totalmente distinto. 

Nestes dois pisos é importante o facto de aparecer uma re-afirmação do desenho do 

pavimento do sambódromo, havendo um resquício que aparece também nestes dois 

pavimentos de madeira, tendo uma cor de madeira distinta, havendo o contraste, como 

acontece no piso do sambódromo com as duas cores de betão. 

No que diz respeito ao piso 1, este é ocupado pelos balneários, sendo que estes também 

buscam o pavimento do sambódromo, manifestando isso através da forma dos bancos em 

madeira. Um pormenor neste piso, sendo este o piso menos permeável devido à 

privacidade necessária, tem que ver com a parte do banho, onde é rasgado na fachada um 

vão à altura dos olhos, onde se vê o horizonte e o mar, tornando este lugar poético, 

trazendo a energia do mar e quase a sua água para o banho de cada um. 

Em relação ao piso térreo, no seguimento da entrada principal da favela e bastante 

permeável em relação ao espaço público, ao largo que o ladeia, encontra-se um outro 

edifício, dentro do edifício principal, tendo por isso uma diferente orientação e um avançar 

de fachada, criando assim uma descontinuidade. Neste piso encontra-se o grande 

anfiteatro/ auditório para espectáculos de todos os tipos, uma cafetaria/ restaurante com a 

sua esplanada no exterior e todas as áreas de apoio necessárias para o público. Neste 

piso, existe a particularidade do palco também poder ter duas dimensões, consoante as 

necessidades de cada peça, podendo ser mais ou menos profundo. 

Em relação ao piso 5 ou à cobertura, a primeira característica prende-se com o grande 

rasgão no seu pavimento, relativo à cobertura do piso 4, sendo o negativo da “ onda em 

madeira”, “do rio que inunda o edifício”, provocando um grande entrada de luz e um grande 

reflector de luz, devido à iluminação indirecta existente no tecto do piso 4. O piso 5 trata-se 

de um miradouro para o sambódromo, com mesas e cadeiras e uma pala, ela própria de 

forma dançante, seguindo a cobertura do Museu do Mar no Rio de Janeiro, possibilitando 

alguma sombra neste espaço de permanência.  

Um ultimo ponto acerca deste módulo, prende-se com o núcleo de acessos, sendo uma 

estrutura que se agrega ao edifício, possibilitando percorrer todas as escadas e os próprios 
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elevadores com a intenção de ligar duas cotas com mais de 20 metros de distância, 

portanto este núcleo não funciona só para o edifico em si, mas é um estrutura de apoio e 

de acessibilidade para a favela. 

 

Este edificio tem a curiosidade de poder ser todo aberto e completamente permeável para o 

exterior, usufruindo deste sistema de painéis de ripas de madeira, que mesmo fechados 

proporcionam uma grande ventilação dos espaços, possibilitando a não utilização de 

sistemas artificiais de refrigeração, um dos grandes investimentos nas obras 

arquitectónicas, fazendo assim um sistema natural para um clima tropical. 

 

No que diz respeito ao módulo de trabalho/oficina, este trata-se de um edifício muito mais 

simples, pois tem actividades mais a ver com a logística do que propriamente com a parte 

artistiva. Nessa mediada, tem apenas três pavimentos, o primeiro que acaba por ser um 

espaço de arrecadação, guardando todos os fatos de anos anteriores e outros utensílios, o 

segundo piso é o piso de trabalho, com mesas corridas, de modo a conceber e concretizar 

as ideias para os desfiles, quer de vestuário, quer de adereços, de tudo, e o terceiro piso é 

o piso de recepção e de preparação dos eventos, recebendo as pessoas que querem 

trabalhar nestas oficinas e em dias de desfile, é um dos palcos organizadores.  

No que diz respeito a materiais, este módulo é todo ele em betão, fazendo com que o 

projecto também se torne o mais económico possível dentro de uma visão conjunta 

arquitectónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quando a Rua vira Casa e a Casa uma Habitação 
 

 

    111 

  
Luís Maria Marvão 

4- Considerações Finais 
 
 
 
As favelas caminharam sempre a par do poder político. O poder público é limitado em 

termos temporais, sendo que um determinado cargo ocupado por um cidadão tem um limite 

máximo para ser ocupado. Nessa medida, a favela flutua tanto quanto o poder político entre 

projectos, medida, sendo durante um tempo a palavra de ordem “eliminar”, depois passa a 

ser “urbanizar” e, por fim, “como urbanizar”. Nunca foi assinado um compromisso para o 

futuro, criando estabilidade. Neste momento a pergunta é “como urbanizar”, logo se esta é 

a questão certa e o resultado de um século de favela, então é necessário, primeiramente, 

perpetuar este compromisso e, assim, começar a solucionar o problema.  

Perante esta investigação, percebemos a complexidade desta temática. Um problema 

social que se transformou no problema urbano e arquitectónico. Este problema foi durante 

quase meio século ignorado e, até hoje, tem sido um elemento controverso, sem uma 

posição firme governamental que possibilite o desenvolvimento da cidade com as suas 

especificidades para um bem comum. 

 

Foi neste sentido que esta investigação e este projecto se desenvolveram, tentando 

perceber a verdadeira essência da favela, com a sua história, a sua evolução, os seus 

habitantes e a sua relação com a cidade formal, de modo a solucionar este problema 

urbano. Esta problemática, devido à sua dimensão e à sua importância na cidade do Rio de 

Janeiro, só pode ser resolvido com um projecto total, um projecto urbano que consiga 

manter a essência da favela, dando-lhe uma nova organização, uma nova estrutura dentro 

da sua organicidade. 

Numa primeira fase, a favela do Vidigal precisa de infraestruturas adequadas e, nesse 

sentido, criou-se um sistema com todas as estruturas necessárias para esta população 

numerosa. Num plano arquitectónico e de modo a manter a identidade do Vidigal, o 

projecto centrou-se na apropriação dos vazios urbanos, criando a partir destes uma 

estrutura urbana assente em espaços públicos, criando novas acessibilidades e espaços de 

permanência e descanso na subida do morro. O projecto hierarquiza três estruturas 

públicas: a estrutura dos espaços geradores, a estrutura secundária que proporciona a 

articulação entre os vários espaços primários, gerando espaços públicos nessa articulação 

e uma estrutura terceária com o objectivo de tornar a favela sustentável, através de um 

sistema de hortas para a comunidade, dando uma fonte de alimentação e rendimento para 

as famílias e criando novos caminhos de acesso às várias habitações.  
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Este projecto urbano tem como objectivo, no fundo, a requalificação urbana, conseguida 

através de uma nova estrutura pública, mas não se pode esquecer a precariedade das 

habitações existentes. Nesse sentido, foi criada uma nova habitação modular, podendo ser 

o futuro para a favela, já que tem características para se adaptar a qualquer terreno. Esta 

nova habitação pode ser um caminho no futuro, mas também é necessário qualificar as 

habitações existentes, que os moradores tanto preservam e, por isso, foi criado um 

Gabinete de Arquitectura e outras valências para ir executando obras de melhoria do 

existente. 

Por último, este projecto procura uma melhor articulação entre a cidade formal e a cidade 

informal, conseguida através destes novos espaços públicos para a comunidade trazerem 

uma nova imagem à favela, constituindo uma oportunidade para a população da cidade 

formal a viver a cultura carioca no seu estado puro. Hoje em dia, a favela do Vidigal já se 

caracteriza pela sua aproximação à população jovem carioca, sendo que depois do projecto 

iria trazer toda a população para o palco carioca, com novos equipamentos capazes de 

serem o ponto de encontro entre toda a população. Os principais espaços de articulação e 

de interesse neste encontro serão a escola de samba e o sambódromo e o centro cultural 

de arte urbana, abrindo a favela para toda a cidade com dois pontos que permitem a 

existência duma rotina de encontro entre os cariocas. 

 

No fundo, este projecto e investigação tentam encontrar uma solução para o Vidigal, mas 

aplicável noutros territórios, de modo a poder melhorar a vida de cerca de 40% da 

população carioca e de outros milhões espalhados por todo o Brasil. Está na hora de 

resolver este problema e de criar um Brasil melhor. A Arquitectura tem a responsabilidade e 

o poder de resolver este problema arquitectónico, abrindo assim as portas à resolução do 

problema primordial, o problema social, erguendo assim um país melhor, consciente das 

suas especificidades, da sua identidade, da sua população à procura de um interesse 

comum.  
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7 – Anexos 
 

 

Estudo do Local 
 
 
 

Figura 83 – Mapa Político do Brasil. Fonte: 
http://www.guiageo.com/brasil-mapa.htm 

 

Figura 84 – Baía de Guanabara. Fonte: 
Publicação do Laboratório de Geografia 
Marinha, Departamento de Geografia da 
UFRJ 

Figura 85 – Unidades Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro. Fonte: CIDE, Anuário Estatístico do Rio de Janeiro - 
1995 
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Figura 86 – Estudo da Influência do vento na Baía de Guanabara. Fonte: Publicação do Laboratório de Geografia 
Marinha, Departamento de Geografia da UFRJ 

Figura 87 – Ortofotomapa do Vidigal. Fonte: Google Maps 

Figura 88 – O Vidigal e a Natureza. Fonte: Marcio 
Machado, www.pbase.com/marciomachado 

Figura 89 – O Hotel Sheraton e o Vidigal, confronto de 
realidades. Fonte: Alexander Shafir, 
www.shafir.info/plain/brazil~rio_de_janeiro~vidigal~vidigal_1.
htm 
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Esquiços do Projecto 
 
 

Figura 90 – Primeira Abordagem ao Espaço Público do Sambódromo 

Figura 91 – Ponte do Sambódromo para o Módulo de 
Oficina da Escola de Samba 

Figura 92 – Corte Transversal do Centro Cultural de Arte Urbana e 
Perspectiva do Bar/ Cafetaria 

Figura 93 – Corte Longitudinal pela Av. Presidente João Goulart, mostrando o Centro Cultural de Arte Urbana e os Ateliêrs em 
alçado 
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Figura 94 - Centro Cultural de Arte Urbana, uma exposição no meio dos edifícios 

Figura 95 – Comércio Informal, uma feira protagonizada por uma pala de Madeira que percorre os 
edifícios da sua envolvente 

Figura 96 – O comércio informal, a feira do Vidigal 
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Figura 97 – Um novo espaço público sombreado no Vidigal Figura 98 - Espaço de Restauração e o Gabinete de 
Arquitectura e outras valências numa cota superior 

Figura 99 - O espaço natural que busca a memória do 
morro quando não era ocupado. Um novo percurso em 
que as árvores se "ligam", criando uma nova dimensão, 
longe da favela mas perto do que era o morro. 

Figura 100 – O miradouro, um espaço público, de 
paragem na súbida deste percurso natural 
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Figura 101 – Espaço público, antes da súbida para o miradouro mais alto do Vidigal, onde se encontra a 
Associação de Moradores, uma cafeteria e o Cinema/ Anfiteatro ao ar livre 

Figura 102 – MIradouro e Cafetaria  
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Figura 103 – Lugar de culto do Vidigal. Fachada principal e Espaço de Apoio à comunidade em 
corte e fachada lateral do lugar de culto 

Figura 104 – Perspectiva do Lugar de culto e de apoio à comunidade 
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Figura 105 – Estudo da fachada sul da Habitação Figura 106 – Corte Transversal da Habitação modular 

Figura 107 – Perspectiva da Habitação. O caractér modular e de apropriação 
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Figura 108 – O novo Vidigal. Um novo espaço de entrada na Favela que convida. Uma escola de Samba para todos. 
Um novo meio de transporte e comunicação. 

Figura 109 – O campo de Futebol que se torna 
Sambódromo e o Sambódromo que se transforma em 
campo de Futebol 

Figura 110 – Estudo do espaço público no Vidigal. 
Novos espaços de permanencia e de descanso para a 
subida do morro 

Figura 111 – Perspectiva do Lugar de culto e de apoio à comunidade. 

Com estudo da fachada 
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Figura 112 – O Hostel do Vidigal e o seu espaço público Figura 113 – Associação de moradores e cafeteria do Miradouro 

Figura 114 – O Sambódromo, a oficina da Escola de Samba e a Escola Pública. 
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Projecto Urbano – O Antes 
 
 

Figura 115 – Planta do Vidigal – existente 
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Figura 116 – Corte Longitudinal pelo espaço público da Escola Pública 

Figura 117 – Corte Transversal pelo espaço público da Escola Pública 
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O Projecto 
 



Projecto Urbano - Programa



Projecto Urbano - Corte Longitudinal



Projecto Urbano - Corte Transversal



Projecto Urbano - Escola de Samba, Sambódromo e envolvente

Escola de Samba  - Módulo de Oficina

Escola de Samba  - Módulo de Oficina

Escola Pública



Projecto Urbano - Corte Transversal Centro Cultural de Arte Urbana, Espaço de Restauração e Associação de moradores



Projecto Urbano - Corte Longitudinal pela Av. Presidente João Goulart



Projecto Urbano - Corte Longitudinal pela Rua Olinto de Magalhães



Fachada Sul da Habitação



Planta do Piso Superior da Habitação

Planta do Piso Inferior da Habitação



Agregação dos Módulos - várias apropriações do espaço

Corte Longitudinal

Corte Transversal



Escola de Samba - Piso Térreo



Escola de Samba - Piso 01 - Módulo Escola -Balneários
Módulo Oficina - Espaço de Armazém



Escola de Samba - Piso 02 - Módulo Escola - Salas para Dança
Módulo Oficina - Espaço de Oficina



Escola de Samba - Piso 03 - Módulo Escola - Salas de Música
Módulo Oficina - Espaço de Oficina



Escola de Samba - Piso 04 - Módulo Escola - Espaço de Exposições, Recepção e Admnistrativo
Módulo Oficina - Espaço de Recepção e preparação de desfiles
Sambódromo



Escola de Samba - Planta de Cobertura



Escola de Samba - Corte Longitudinal









Alçado Módulo Escola de Samba



Alçado Módulo Escola de Samba



Alçado Módulo Escola de Samba



Alçados Módulo Oficina



Alçados Módulo Oficina
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Maquetas 
 
 
 
 

Figura 118 – Maqueta do Vidigal 01 – Projecto Urbano 
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Figura 119 – Maqueta do Vidigal 02 – Projecto Urbano 

Figura 120 - Maqueta do Vidigal 03 – Projecto Urbano 
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Figura 121 - Maqueta do Vidigal 04 – Projecto Urbano 
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Figura 1 

 

Figura 122 - Maqueta do Vidigal 05 – Projecto Urbano 

Figura 123 - Maqueta do Vidigal 06 – Projecto Urbano 

Figura 124 - Maqueta do Vidigal 07 – Projecto Urbano 
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Figura 125 – Maqueta da Habitação Modular do Vidigal 01 

Figura 126 - Maqueta da Habitação Modular do Vidigal 02 
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Figura 127 - Maqueta da Habitação Modular do Vidigal 03 

Figura 128 - Maqueta da Habitação Modular do Vidigal 04 
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Figura 129 - Maqueta da Habitação Modular do Vidigal 05 

Figura 130 - Maqueta da Habitação Modular do Vidigal 06 
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Figura 131 – Maqueta da Escola de Samba 01 
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Figura 132 - Maqueta da Escola de Samba 02 

Figura 133 - Maqueta da Escola de Samba 03 
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Figura 134 - Maqueta da Escola de Samba 04 
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Figura 135 - Maqueta da Escola de Samba 05 

Figura 136 - Maqueta da Escola de Samba 06 
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Figura 137 - Maqueta da Escola de Samba 07 



206                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quando a Rua vira Casa e a Casa uma Habitação 
 

 

    207 

  
Luís Maria Marvão 

 
Projecto CIEP do Cantagalo 
 
 
 

 

No periodo que estive no Rio de Janeiro em Intercâmbio, no primeiro semestre foi feito 

Projecto de Revitalização e um dos trabalhos propostos prendia-se com a escolha de 

qualquer edificio na cidade e revitaliza-lo. O trabalho foi realizado em grupo e o meu grupo 

escolheu este edificio, o CIEP da Favela do Cantagalo que no passado tinha um papel 

preponderante para a educação das crianças da favelas mas que com o tempo foi-se 

degradando. Este centro integrado de educação pública precisava de um novo folego. 

Nesse sentido, o projecto devido à extensão do edificio e pela sua organização modular, 

iria ter várias valências, cada uma com o seu ou seus módulos. Três dos seis módulos 

estavam reservados para a escola pública, um para o ATL, um serviço que já existia, um 

para actividades desportivas, como já existia, mas ganhando uma nova importancia e, por 

último, um módulo para a escola de agricultura na favela, um meio de instruir os habitantes 

desta favela e de outras e dar uma nova possibilidade de trabalho e de subsistencia, 

tornando as favelas meios sustentaveis em si próprias. Esta intervençao procurava uma 

grande flexibilidade, permitindo com o projecto de um modulo criar as condições 

necessárias para os vários usos e apropriações. Com isso em conta, e pela especificidade 

da escola de agricultura e por ser um exercicio rápido de projecto, este foi o módulo 

escolhido para ser mais desenvolvido. 

 

Este trabalho foi desenvolvido com dois colegas: Rita Soares e Hakim Benchekroun. 
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Figura 138 - CIEP do Cantagalo Figura 139 - Vista do CIEP sobre a cidade 

Figura 140 - Parcela da 
fachada do CIEP 

Figura 141 - Vista Panorâmica do CIEP Figura 142 - Campo de jogos do CIEP 

 

Figura 143 - Panorâmica do CIEP 
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Figura 144 - Ortofotomapa de Ipanema e do 
CIEP do Cantagalo 

Figura 145 - Programa da Intervenção 

Figura 146 - Núcleo e a sua alternância de piso para piso 

Figura 147 - Corte Transversal pelo núcleo 
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Figura 148 - Planta Piso Térreo, Piso 01 e Piso 02 

Figura 149 - Planta Piso 03, Piso 04 e Piso 05 

Figura 150 - Perspectivas da estufa 
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Figura 151 - Corte Transversal 

Figura 152 - Corte Diagonal 
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Figura 153 - Renders do espaço da biblioteca 

Figura 154 - Maquete do edifício 
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Figura 155 - Fotomontagem do edifício com a intervenção 
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