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É da periferia que vem a transformação 

Alguém duvida? 

 

INTRODUÇÃO: CULTURAS, PERIFERIAS E O DIREITO À CIDADE 

Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. À pobreza 
gerada pelo modelo econômico, segmentador do mercado de trabalho e 

das classes sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo modelo 
territorial. Este, afinal, determina quem deve ser mais ou menos pobre 

somente por morar neste ou naquele lugar. (Santos, M., 1987: 115) 

 

Há vários anos tenho trabalhado com a temática da arte e da cultura como 
ferramentas, processos e caminhos para a transformação social. Esta afirmação 
vem de pesquisas, experiências próprias, escuta de outras vivências e mais de 30 
anos de trabalhos realizados em vilas, favelas e periferias metropolitanas 
brasileiras. 

Ao longo de meu próprio percurso, compartilhado e traçado lado a lado 
com muitos outros, desenvolvi estudos como o do Guia Cultural das Vilas e 
Favelas (2004), a dissertação de mestrado Arte, cultura e transformação social 
nas vilas e favelas: um olhar a partir do Grupo do Beco (2008) e minha tese de 
doutorado Reinventando o urbano: Práticas culturais nas periferias e direito à 
cidade (2017), além de organizar publicações focadas na produção cultural das 
periferias urbanas brasileiras.  

A cada trajeto e experiência com os quais tenho contato em meus estudos 
empíricos busco identificar qual é sua contribuição para a transformação da 
sociedade em que vivemos. Assim, sempre me pergunto, e pergunto aos grupos 
que conduzem ações coletivas nas periferias: qual a diferença que vocês querem 
fazer com estas ações? O que querem transformar? Como querem transformar? 
E como vocês conseguem saber se de fato estão conseguindo atingir estes 
objetivos? 

Em geral, apesar dos variados tipos de ação, de perfis de territórios e de 
públicos, as respostas são bem parecidas. Sem sombra de dúvidas os projetos 
trazem diferenças para aqueles que com eles se envolvem: gestores, técnicos, 
comunidades, beneficiários, etc. Todos eles afirmam perceber que através das 
ações realizadas nas periferias houve mudanças, em âmbitos que vão desde a 
questão da elevação da autoestima, até mudanças concretas nos rumos de vida, 
escolhas, competências e acesso às oportunidades pelos participantes dos 
projetos. 

Em minha tese de doutorado defendo que através do envolvimento nas 
práticas culturais – e aqui poderíamos estender a afirmação para os projetos de 
mobilização política e comunitária – os moradores das periferias encontram novas 
formas de expressão pessoal, social e política. Além disso, tais projetos 
contribuem para a geração de ativos, de diferenciais, de bagagens que favorecem 
a apropriação, pelos sujeitos, das oportunidades presentes nos territórios. 
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Estudos empíricos empreendidos nas periferias mostram que a partir do 
envolvimento dos moradores com as práticas culturais são geradas 
transformações em pelo menos quatro níveis distintos: pessoal, social, econômico 
e micropolítico, aos quais se soma um quinto nível, relacionado às mudanças na 
esfera territorial, na própria cidade e sua apropriação. É claro que cada caso é 
um, e as transformações geradas são diretamente relacionadas aos vários tipos 
de projetos, seu foco, seus objetivos e ações propostas. Os resultados também 
variam de acordo com a duração da ação e do contexto onde esta é 
desenvolvida. Assim, cada projeto pode gerar resultados em um ou mais dos 
âmbitos descritos, não necessariamente – e raramente – em todos eles ao 
mesmo tempo. 

Em praticamente todos os casos por mim já estudados e relatados nestas 
pesquisas se observa impactos na identidade, autoestima, autorreconhecimento e 
construção de uma nova representação perante a si mesmo, ao outro e ao grupo. 
Neste primeiro nível o envolvimento nas práticas culturais transforma e gera 
empoderamento, dotando os sujeitos de informação e conhecimentos que 
ampliam seus ativos para acessar as oportunidades disponíveis nos territórios.  

A participação em projetos e movimentos culturais gera também mudanças 
no grupo social – família, amigos, vizinhos – e transforma a sociabilidade e formas 
de convivência intergrupal nas periferias. Os envolvidos em projetos e ações 
socioculturais passam a se relacionar com outros grupos para além do círculo 
imediato, ampliando seus contatos, formando novas redes e, como consequência, 
passam a acessar outros espaços e oportunidades. Os artistas e jovens das 
periferias se apropriam de outros espaços, circulam pela cidade, usam e transitam 
por outros locais de troca e encontro, circulam pela universidade, frequentam 
eventos e outras periferias... Ao retornar para seus territórios ressignificam as 
relações e contribuem para a mudança do seu grupo social e/ou familiar, através 
de novos conceitos, experiências, informações, referências, vivências etc. 

Em terceiro lugar é possível perceber também mudanças e impactos 
relativos à ampliação da participação, através de processos de emancipação e 
autonomização, numa perspectiva micropolítica. O envolvimento com as práticas 
culturais traz formas diferentes de mobilização comunitária, para além das esferas 
tradicionais, como sindicatos, associações de moradores e partidos políticos. O 
que se vê é a construção de novas formas de ação coletiva, através dos 
movimentos culturais, que contribuem para a ampliação do acesso aos direitos da 
cidadania, acesso aos espaços de decisão e ampliação da incidência nas 
políticas públicas e emancipação dos sujeitos. Estes casos são mais frequentes 
em projetos que colocam entre seus objetivos, explicitamente, a formação política 
e cidadã, o enfrentamento da discriminação e das violações de direitos e as ações 
afirmativas. Por outro lado, são pouco comuns em projetos com cunho 
assistencial ou focados em soluções para as demandas e carências imediatas e 
cotidianas de sobrevivência. 

Alguns projetos focam em outro âmbito, que trabalho menos quando trato 
dos papéis da cultura nas periferias: a dimensão econômica, da geração de 
trabalho renda, de profissionalização e ampliação dos ativos dos sujeitos para o 
mercado de trabalho. Seja nos circuitos comumente designados por economia da 
cultura (ou, mais recentemente, por economia criativa), seja na área da economia 
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popular e solidária, ou mesmo na profissionalização para serviços pessoais e 
domésticos, há vários projetos que seguem esta linha de atuação.  

Por fim, tenho trabalhado com outra esfera de mudanças, que depende e é 
consequência das anteriores: a contribuição das práticas culturais e dos projetos 
socioculturais e de ação coletiva nas periferias para o desenvolvimento territorial, 
para o enfrentamento da segregação socioespacial no espaço metropolitano e 
para a efetivação do direito à cidade. Nesta perspectiva, é preciso avaliar se e de 
que forma as ações realizadas trazem mudanças em um âmbito mais coletivo, 
para a comunidade, para a geração de autonomias, mobilização comunitária, 
fortalecimento das instâncias de planejamento e decisão coletiva, entre outros 
indicadores mais complexos e, geralmente, compostos. 

Considerando que a realidade das comunidades periferias é, de fato, 
multifacetada e complexa, enfrentar os elementos que contribuem para a 
segregação socioespacial demanda um olhar também multifacetado. É nessa 
perspectiva que retoma-se o conceito de Direito à Cidade, criado por Henri 
Lefebvre em 1967, atual no contexto da ordem mundial marcada pelo 
neoliberalismo e pelo acirramento das desigualdades intraurbanas. Por mais que 
a questão pudesse parecer superada, é inegável que os diferenciais 
socioeconômicos e socioterritoriais e as desigualdades de acesso nas grandes 
metrópoles produzem um hiato na efetivação do direito à cidade para grande 
parte de seus moradores. 

Apesar de não haver, na obra de Lefebvre, uma categorização, ou 
descrição de quais seriam os componentes do Direito à Cidade, propõe-se aqui 
que estes podem ser agrupados em pelo menos três âmbitos: a) direito às 
condições materiais da existência e à reprodução da vida (que inclui acesso ao 
trabalho/ emprego/ renda; acesso ao consumo; condições dignas de 
habitabilidade – direito à moradia; e acesso aos serviços públicos e à 
infraestrutura urbana); b) direito à convivência e à tomada de decisões (que inclui 
a possibilidade de interação com outros grupos, de ampliação do capital social, 
inserção e relacionamentos para além do grupo social restrito; direito à 
organização, participação política e incidência nas tomadas de decisões; 
ampliação da autonomia e acesso aos direitos de cidadania plena); e c) direito ao 
pertencimento, à identidade e ao conhecimento (aí incluída a aceitação na 
sociedade, independente de credo, raça, gênero orientação sexual etc.; a 
identificação, valorização e reconhecimento como indivíduo; a possibilidade de 
uso e apropriação dos espaços e participação na vida coletiva; o acesso à cultura 
– produção e fruição dos bens simbólicos, ampliação do capital cultural; o acesso 
à educação formal de qualidade, entre outros). 

Neste rol de direitos, compostos e interconectados, entende-se que a 
dimensão cultural é indispensável para a efetivação do direito à cidade, além de 
incorporar e se mesclar com várias outras, especialmente a simbólica, a relacional 
e a política deste direito.  

E é nesta perspectiva que o presente artigo se insere: um olhar sobre as 
periferias e a potência gerada pelas ações coletivas, especialmente as práticas 
culturais, como ferramentas, caminhos e processos para a transformação das 
realidades, a ressignificação dos territórios e a emancipação dos sujeitos 
periféricos. Para trilhar este caminho, passa-se a seguir, a discutir o lugar das 
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periferias nas metrópoles contemporâneas para, em seguida, refletir sobre as 
possibilidades de enfrentamento da segregação socioespacial. 

 

SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E O LUGAR DAS PERIFERIAS 

Há desigualdades sociais que são, em primeiro lugar, desigualdades 
territoriais, porque derivam do lugar onde cada qual se encontra. Seu 

tratamento não pode ser alheio às realidades territoriais. O cidadão é o 
indivíduo num lugar. A República somente será realmente democrática 
quando considerar todos os cidadãos como iguais, independentemente 

do lugar onde estejam. (Santos, M., 1987: 123) 

 

O atual panorama mundial de ocupação do espaço mostra a formação de 
grandes áreas urbanas, com a forma espacial que denominamos metrópoles e 
regiões metropolitanas, formadas por cidades e periferias que orbitam ao redor 
das capitais, centros do poder político e econômico. E qual é o papel das 
periferias nas regiões metropolitanas, qual seu lugar na cidade, como se dá seu 
surgimento e crescimento? 

Entende-se que as periferias são formadas a partir de forças econômicas e 
políticas e de práticas sociais levadas a cabo principalmente pelo Estado, pelos 
agentes do mercado e pelas ideologias dominantes na sociedade.  

No contexto desta pós-metrópole fractal (Soja, 2008), com suas mudanças 
e permanências, um conceito importante deve ser tratado: o de segregação 
socioespacial que tem como resultado a negação do direito à cidade para seus 
moradores. Entende-se aqui que o chamado direito à cidade tem sido, ao longo 
do desenvolvimento do capitalismo urbano-industrial, cotidianamente furtado às 
populações residentes nas metrópoles, especialmente àquelas situadas nos 
extratos inferiores de renda e/ou residentes nas periferias, favelas e ocupações 
urbanas.  

O fenômeno da segregação socioespacial pode ser visto como 
condicionado pelas – e também como condicionante das – diversas 
desigualdades de acesso à cidade, aí incluídos os direitos à moradia, à cultura, à 
educação de qualidade, ao poder e à tomada de decisões, entre outros.  

Para Lefebvre (2008:149), o que dominou a extensão das cidades para os 
subúrbios e as periferias (a exópolis de Soja) foi a segregação – econômica, 
social e cultural – agravada pelo “crescimento quantitativo da economia e das 
forças produtivas”. O autor aponta que “os subúrbios são cidades explodidas e 
ruralizadas. (...) a urbanização da sociedade é acompanhada de uma 
deterioração da vida urbana: explosão dos centros, a partir de então privados de 
vida social, pessoas segregativamente repartidas no espaço”. Para ele tal 
processo é uma “contradição do espaço”, onde, “de um lado, a classe dominante 
e o Estado reforçam a cidade como centro de poder e de decisão política, do 
outro, a dominação dessa classe e de seu Estado faz a cidade explodir”. 

Milton Santos (1987: 112, grifo do autor) considera a segregação nas 
metrópoles como um fenômeno que limita a experiência urbana, pois “na grande 
cidade há cidadãos de diversas ordens ou classes, desde o que, farto de 



 

5 

 

5 

 

recursos, pode utilizar a metrópole toda, até o que, por falta de meios, somente a 
utiliza parcialmente, como se fosse uma pequena cidade, uma cidade local’. E 
ainda “para estes, a rede urbana é uma realidade onírica, pertence ao domínio do 
sonho insatisfeito, embora também seja uma realidade objetiva”.  

Assim, é possível perceber que o território acaba por determinar as 
condições de acesso e o direito dos moradores à cidade. De fato, ao olhar para as 
periferias metropolitanas vê-se que “algumas pessoas na cidade têm mais direitos 
que as outras. Por isso a vida de algumas pessoas é mais valorizada que a de 
outras. Ou seja, essas construções binárias ocultam contradições e conflitos e 
perpetuam e naturalizam as desigualdades”. (Barbosa, 2014a: 18) 

Ainda que não seja possível, no contexto desse trabalho, aprofundar na 
discussão dos direitos e da cidadania como processo e conquista, vale realçar a 
posição de Holston, que afirma que no Brasil a cidadania é “diferenciada”, uma 
vez que é usada como forma de distanciar as pessoas uma das outras e “se 
funda na diferenciação e não na equiparação de tipos de cidadãos” (e de seus 
direitos, por exemplo). (Holston, 2013: 23). O autor aponta que tal “cidadania 
diferenciada” foi forjada através da combinação de tipos distintos de exclusão – 
política, civil, social e espacial, o que introduz aí, mais uma vez, a distinção 
presente nas periferias das grandes cidades. 

Borja e Carrión ligam a desigualdade social com processos de perversão 
da democracia, presentes na maior parte da América Latina e também nas 
periferias europeias. Para eles 

São os pobres, as populações de baixa renda, os que mais necessitam 
da cidade. Nem espaço significante e de socialização, nem interlocutor 
válido ante o qual reivindicar e negociar. As populações pobres com 
salário miserável, os desocupados e os imigrantes, os informais mal ou 
pouco integrados em coletivos sociais. Todos eles são os mais excluídos 
da cidade, com escassas possibilidades de escalar à condição cidadã. A 
injustiça espacial é um plus que se acrescenta à injustiça e 
marginalização social, cultural, econômica. A política se torna miserável, 
a cidadania não existe se não é coletiva e plural. Os cidadãos existem 
com os outros, são concidadãos. Em nossos continentes, América e 
Europa, pensamos que tudo tende a ser cidade. Mas quando tudo é 
cidade, nada é cidade. E quando não há cidade não há cidadania. E em 
nome da democracia esta se perde, exclui… e deve confrontar-se com o 
marco político e econômico existente. O auge das cidades, ou em 
realidade da urbanização, deu lugar a processos de desdemocratização, 
que começaram com a regressão dos direitos sociais. A urbanização 
contribuiu para perverter a democracia. (Borja e Carrión, 2016: 4, 
tradução minha.) 

Mas de que territórios se está falando e onde se expressam com maior 
clareza os processos de segregação socioespacial? 

É importante considerar que os conceitos de favela e de periferia são 
múltiplos e têm retornado à pauta nos últimos anos, haja vista a significativa 
diversidade de territórios urbanos que apresentam características diferenciadas 
da chamada “cidade formal”. Neste sentido, alguns autores adotam uma visão 
que define tais territórios mais por sua conformação físico-espacial e pelas formas 
de ocupação do espaço, bem como pela situação fundiária dos terrenos onde 
estão instalados. Por outro lado, há autores que focam no perfil socioeconômico 
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de sua população e nos fatores ligados à exclusão econômica, de negação de 
direitos e de segregação simbólica e cultural dos habitantes de tais territórios. 
Enfim, é possível afirmar que tais conceitos são construções não apenas 
geográficas ou espaciais, mas também sociológicas e ideológicas. 

Buscando discutir a configuração e desafios de tais espaços, o Seminário 
Cidades e Territórios1 mostrou que grande parte dos entrevistados da pesquisa 
associa o termo periferia ao caos – urbano e social. As principais imagens ligadas 
às periferias são as da pobreza (26%), violência (20%), favela (8%) e área 
abandonada (6%). As periferias também são vistas como locais onde há mais 
tráfico de drogas (71% de concordância entre os entrevistados) e onde a maioria 
dos moradores seria violenta e perigosa (56%). Por fim, 87% dos entrevistados 
concordam que os moradores das periferias sofrem preconceitos quando dizem 
onde moram, especialmente quando estão em busca de trabalho. Um dos poucos 
elementos positivos apontados na pesquisa (ainda que também idealizado) foi 
que é nas periferias que os moradores mais se ajudam e são mais solidários 
(79% de concordância).  

Entende-se aqui que o conceito de periferia não se restringe apenas à 
exópolis (SOJA, 2008), à cidade explodida ou a uma configuração espacial que se 
refere à distância, como é o caso, por exemplo, de um bairro situado em região 
afastada do centro da cidade. A convivência espacial de favelas com bairros de 
classe média/ alta e a presença das populações de baixa renda em áreas bem 
situadas na malha urbana – como é o caso das favelas da zona sul de Belo 
Horizonte –, trazem para o centro da discussão as desigualdades relativas às 
condições de vida, não apenas do ponto de vista urbanístico, mas, 
principalmente, social, apontando a necessidade de recontextualização do 
referido conceito. 

O conceito de periferia, assim, poderia fundir num só termo uma série de 
territórios distintos entre si: loteamentos irregulares, conjuntos habitacionais 
populares afastados das zonas centrais, favelas, vilas – termo usado pela 
Prefeitura de Belo Horizonte2 –  os chamados “aglomerados subnormais” – na 
acepção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) –, entre outros 
com configurações específicas e distintas entre si. Mas o que tais territórios teriam 
em comum que os faria semelhantes aos olhos de quem vê “de fora para dentro” 
ou “de cima para baixo”? 

Não é errôneo afirmar que, em geral, ao serem vistas de fora, são as 
noções de precariedade e ausência que sobressaem e marcam a visão e os 
conceitos sobre tais territórios. Barbosa reforça que  

A favela e a periferia sempre estiveram presentes na agenda da cidade, 
mas de uma forma negativa, com base em “pré-conceitos” que se 
tornaram “conceitos”: espaços de carência, ilegalidade, informalidade e 
da violência. E cujo receituário era remoção, ou seja, a favela sempre 
vista como problema ou distorção da urbanização acelerada do território 
brasileiro (Barbosa, 2014a: 16). 

 
1 Instituto Tite Setúbal e Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, Junho de 2016. 
2 Refere-se tanto à Zona de especial interesse social (ZEIS) – 1 / zonas de favela e ocupação espontânea - 

quanto à ZEIS 3 – conjuntos habitacionais construídos pelo poder público. 
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Objetivando quebrar os preconceitos e olhar para tais territórios de maneira 
mais realista, o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro tem levado a cabo 
várias discussões a respeito do que são as periferias e as favelas. Entre elas 
realçam o Seminário O que é a Favela Afinal? (Observatório de Favelas, 2009) e 
o Seminário Internacional O que é a periferia afinal e qual seu lugar na cidade? 
(IMJA, 2017), onde foi elaborada a Carta da Maré3.  

Tais discussões são referências importantes, uma vez que envolveram 
grande número de estudiosos do tema, do Brasil e do exterior e que, para além da 
academia, contaram com a contribuição de muitos moradores das comunidades e 
territórios que são designados pelos termos periferia e favela, ativistas, 
participantes dos movimentos sociais e outras pessoas envolvidas na causa da 
redução das desigualdades no espaço urbano.  

A partir das reflexões e conclusões dos dois encontros, realça a convicção 
de que para definir as periferias é necessário não olhá-las apenas em 
contraposição ao “modelo dominante na dinâmica socioterritorial” ou da partir de 
sua “distância física em relação a um centro hegemônico”. Tampouco em virtude 
daquilo que ela não possui (as ausências). Ao contrário, entendida como parte da 
metrópole, produto da metrópole e mesmo condição da metrópole, “ela deve ser 
reconhecida pelo conjunto de práticas cotidianas que materializam uma 
organização genuína do tecido social com suas potências inventivas, formas 
diferenciadas de ocupação do espaço e arranjos comunicativos contra-
hegemônicos e próprios de cada território” (IMJA, 2017: 2). 

É claro que há elementos negativos – e muitos – na vida dos moradores 
das periferias, mas é fundamental destacar que eles não são os únicos e nem 
devem ser tomados como estigmas e destinos imutáveis de tais territórios. 
Barbosa realça bem esta contradição ao afirmar que  

A favela e a periferia são legítimos espaços de luta para habitar a cidade, 
pelo direito à cidade, mas existem conflitos, contradições, desemprego, 
violência doméstica, tem a presença do narcotráfico, tem a ação violenta 
da polícia, tem habitações e situação de risco. Então, não dá pra 
glamourizar a favela. Ela precisa ser vista como esforços de gerações e 
gerações pelo legítimo direito de morar (Barbosa, 2014a: 18). 

Para além de esgotar a temática, e sem a pretensão de construir um 
conceito definitivo e único, passa-se a seguir a analisar as principais 
características de tais territórios, de forma a situar o presente artigo. 

 

O que é a periferia afinal? 

No Seminário O que é a Periferia Afinal (IMJA, 2017) os mais de 100 
ativistas presentes, vindos de diversos países, apontaram uma série de desafios 
(e não “carências”) vividos pelas periferias ao redor do globo. Uma das 
preocupações do grupo foi apontar elementos comuns entre as diversas 
periferias, sem negar suas particularidades e a necessidade de adaptação e 

 
3 O Instituto Maria e João Aleixo (IMJA) é uma organização não governamental ligada ao Observatório de 

Favelas e foi o promotor do encontro, também conhecido como Internacional das Periferias. Para mais 

detalhes, ver WWW.imja.org.br. A Carta da Maré foi o documento-manifesto elaborado coletivamente 

durante o referido encontro. 
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reflexão específica para cada território. Grosso modo, foram apontados como 
desafios principais: 

• Moradores ocupados em funções profissionais 
subalternizadas no mercado de trabalho; 

• Elevados índices de desemprego, subemprego e 
informalidade; 

• Concentração de populações “em condição de exploração e 
opressão” e que sofrem preconceito e restrições a suas práticas culturais 
identitárias – negros, indígenas, imigrantes, ciganos, minorias religiosas e 
étnicas, grupos discriminados, etc.; 

• Espaços públicos com alta incidência de situações de 
violência, especialmente do próprio Estado – da ação policial – ou de 
grupos criminosos; 

• Mulheres submetidas a violências em seu cotidiano, em 
função das desiguais relações de gênero; 

• Violações de direitos e preconceito contra a população 
LGBT, que culminam em homicídios; 

• Violência letal contra jovens, com forte recorte étnico e 
racial; 

• Moradores com índices de educação formal abaixo da média 
da cidade;  

• Degradação e expropriação ambiental dos territórios por 
ações de entes públicos e privados. (IMJA, 2017: 3, grifos meus). 

Destacam-se em tal rol vulnerabilidades relacionadas à configuração 
espacial dos territórios e ao provimento de infraestrutura e serviços à população, 
mas, ao mesmo tempo, há desafios a enfrentar ligados às precárias relações de 
trabalho, às violações de direitos e à exposição dos moradores a riscos 
cotidianos, violência e expropriação. 

Mesmo no que é relativo às violências (no plural, já que são várias e 
diversas), Barbosa considera que as favelas e periferias não são violentas em si. 
Ao contrário, são afetadas pelas violências, pois é em tais territórios que estão as 
“pessoas mais desprotegidas, mais frágeis e vulneráveis à violência urbana”. Isso 
pela ausência da proteção do Estado, que “abdicou das favelas e não impediu, de 
uma forma segura e efetiva, que elas fossem ocupadas por grupos criminosos e 
armados”. (Barbosa, 2014a: 16/17) 

Os aspectos não materiais – ou não estritamente econômicos – da 
desigualdade e da pobreza são elementos fundamentais para se entender tal 
contexto. Há mais de duas décadas vários estudos mostram as outras dimensões 
da pobreza e da desigualdade, para além dos indicadores quantitativos e 
econômicos. Merece destaque, nessa trajetória histórica, a criação em 1990 do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), uma medida que buscava pensar o 
desenvolvimento para além de sua dimensão econômica, ademais de permitir a 
comparação entre os países. Entretanto, o IDH ainda deixa de fora vários 
aspectos importantes, tais como “democracia, participação, equidade, 
sustentabilidade”, além de não ser “uma representação da ‘felicidade’ das 
pessoas” e tampouco indicar "o melhor lugar no mundo para se viver" (PNUD, 
2013).  
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Outro estudo importante e pioneiro, levado a cabo pelo Banco Mundial em 
23 países do mundo, considerava a pobreza em seus aspectos qualitativos. 
Denominado Vozes dos pobres, utilizou-se de metodologias participativas, 
ouvindo a opinião de indivíduos pobres através de grupos de discussão e/ou 
entrevistas individuais a respeito da “experiência da pobreza” e “suas respostas a 
essa experiência” (Banco Mundial, 2000:9). No caso brasileiro, os resultados 
mostraram que, para além dos elementos de privação material, a experiência de 
pobreza para os participantes do estudo também está associada a fatores como 
dor física e moral, humilhação, estigma, discriminação; desmoronamento das 
relações sociais e familiares; fome e falta de alimentos; falta de voz, impotência e 
baixa autoestima, entre outros. 

Para além das precariedades e problemas vividos nas periferias, Holston 
(2013) aponta as mudanças qualitativas – e positivas – introduzidas pelo próprio 
processo de urbanização, mesmo que no padrão centrípeto e segregador das 
regiões metropolitanas brasileiras. Para ele, a urbanização trouxe acesso a 
serviços públicos escassos nas zonas rurais, entre eles a educação básica, com a 
consequente redução do analfabetismo e acesso à informação.  

Barbosa reforça que as periferias são em si uma esfera da busca pelo 
direito de cidade, para além do direito à moradia digna, através de processos de 
urbanização, instalação de serviços de saneamento, melhorias habitacionais ou 
mesmo implantação de equipamentos culturais, educacionais e outros, “toda a 
urbanidade que uma cidade possui”. Para ele, é preciso entender favelas e 
periferias “como possibilidade de construir outra utopia de cidade. Novas 
sociabilidades, novos encontros e experiências de estar com o outro, 
reconhecimento de que somos uma sociedade diferente e plural”. Em tal 
perspectiva, o autor entende que a periferia pode tornar-se um lugar onde se 
constrói não um projeto para seu território em particular, mas sim “um projeto para 
a cidade, um projeto novo e radical de cidade”. (Barbosa, 2014a: 16) 

Da mesma forma que listou seus desafios, a Carta da Maré realça, em tal 
perspectiva, as potências das periferias, em várias dimensões, a saber: 

• Elevados índices de população jovem e infantil como fonte 
de inventividade, o que também amplia as demandas de ações públicas 
para a garantia de direitos deste grupo; 

• Intensa sociabilidade e vínculos de solidariedade e 
reciprocidade, foco em relações de vizinhança e parentesco; 

• Uso intensivo dos espaços comuns como lugar de 
convivência coletiva e ações socioculturais; 

• Forte presença de ações culturais, manifestações, grupos, 
coletivos, diversidade e “multiplicidade de formas, meios e modos 
culturais, artísticos e performáticos que inventam, renovam e atualizam 
as narrativas estéticas urbanas”; 

• Significativa presença de iniciativas econômicas 
domésticas, solidárias e populares; 

• Em resposta à insuficiente ou inadequada ação pública e 
investimentos do Estado e do mercado formal nos territórios, presença de 
formas alternativas de serviços e equipamentos urbanísticos, 
educacionais, econômicos e imobiliários; invenção de conhecimentos; 
soluções urbanísticas criativas e solidárias em termos de habitação, 
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provisão de serviços públicos e equipamentos de uso comuns, que devem 
ser considerados como referência para a cidade como um todo; 

• Elevado grau de autorregulação do espaço público por 
parte dos seus(suas) moradores(moradoras), afirmando experiências e 
exercícios de autonomia; 

• Convivência entre grupos de nacionalidades, etnias e 
religiosidades distintas, fazendo das periferias recurso e abrigo para 
aproximações de práticas pluriculturais e multiétnicas, sem 
desconsiderar a existência de situações de conflito e intolerância; 

• Protagonismo feminino em questões fundamentais como 
propagação de saberes ancestrais, condução de ações educativas, 
políticas, culturais e econômicas; 

• Presença de modelos participativos, coletivos, movimentos 
e organizações sociais de luta pela afirmação e invenção de direitos, 
ampliando as referências de demandas e de ações públicas de 
democratização da cidade (IMJA, 2017: 3/4, grifos meus). 

Entre várias outras dimensões e expressões, tais características das 
periferias as colocam como lugares privilegiados para o exercício do direito à 
cidade e para a constituição de ações coletivas e práticas – especialmente as 
culturais – que transcendem seus objetivos imediatos e geram transformações na 
situação dos sujeitos nelas envolvidas.  

Estudando a habitação autoproduzida nas periferias, Holston já apontava a 
importância da autoconstrução das periferias como transformação tanto individual 
quanto coletiva: 

Essa autoconstrução da moradia, de si mesmo e do cidadão nas 
periferias é ao mesmo tempo individual e coletiva. Sua agência é 
individual porque se refere a realizações individuais. Mas estas últimas 
se tornam inteligíveis e poderosas em seu significado sobretudo como 
expressões da grande narrativa social dos assentamentos nas periferias, 
cada um reiterando uma parcela de um drama coletivo de segregação e 
insurgência. (Holston, 2013: 340) 

Concordando com Barbosa (2014a: 18), afirma-se que “as favelas e 
periferias têm de ser reconhecidas como espaços de produção de arte, de 
sociabilidade que podem construir um novo projeto de cidade”. Em tal 
perspectiva, a periferia passa a ser vista como uma centralidade importante, um 
“centro difusor de cultura, de arte, experiências de solidariedade, de invenção de 
possibilidades”. 

A Carta da Maré insiste na particularidade de cada periferia, e, mais do que 
isso, em seu papel central no funcionamento da cidade. Como parte de um todo, 
“cada periferia constitui uma morada no conjunto da cidade, compondo seu tecido 
urbano e estando, portanto, integrada a este. Logo, periferias são elementos 
centrais da cidade, lhe dão identidade, sentido e humanidade” (IMJA, 2017: 2). 

Como parte da cidade e elemento fundamental para seu funcionamento, as 
periferias precisam ter garantidos os direitos que deveriam estar disponíveis para 
todos os moradores da cidade. Como avançar neste sentido? É possível enfrentar 
os processos de segregação e garantir o direito à cidade para todos? 
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HÁ COMO ROMPER A SEGREGAÇÃO? 

Se podemos dizer que todo município brasileiro tem a sua cidade (com 
poder político e repleta de recursos urbanos disponíveis), e seus 

arredores (dependentes, rurais e em geral não urbanizados), o 
surgimento das periferias como força política transformou essa diferença 
histórica em São Paulo e em muitas outras cidades. Quando milhões de 

construtores de casas e residentes empregados e produtivos se 
estabeleceram nas regiões mais distantes, eles afirmaram seu poder 

político e urbanizaram suas localidades. Ao fazê-lo, transformaram esses 
locais numa cidade de fato e de direito. (Holston, 2013: 202/203) 

 

Ao contrário do que se esperava em decorrência do progresso técnico e 
científico, do desenvolvimento tecnológico e do crescimento econômico e social 
advindos da modernidade, as cidades hoje não oferecem a seus habitantes – 
especialmente os moradores das periferias – iguais condições de vida e acesso 
às oportunidades e estruturas urbanas. Conforme apontado na Carta Mundial pelo 
Direito à Cidade, a maior parte da população 

está privada ou limitada – em virtude de suas características 
econômicas, sociais, culturais, étnicas, de gênero e idade – de satisfazer 
suas necessidades básicas. Contribuem para isso as políticas públicas 
que, ao desconhecer os aportes dos processos de produção popular 
para a construção das cidades e da cidadania, violentam a vida urbana. 
Graves consequências resultam desse processo, como os despejos 
massivos, a segregação e a consequente deterioração da convivência 
social (Vários, 2006:1). 

De fato, o espaço – e sua forma de repartição nas cidades – acaba por se 
constituir ele mesmo em fator de dominação. Para Lefebvre (2008), ele passa a 
ser usado como um instrumento das classes dominantes,  

Instrumento para vários fins: dispersar a classe operária, reparti-la nos 
lugares prescritos, organizar os fluxos diversos subordinando-os a regras 
institucionais; subordinar, por conseguinte, o espaço ao poder; controlar 
o espaço e reger, tecnocraticamente, a sociedade inteira, conservando 
as relações de produção capitalistas (Lefevbre, 2008: 160). 

O espaço urbano aparece aqui dominado cada vez mais pelo valor de troca 
(o espaço mercadoria) e menos por seu valor de uso. Assim, Lefebvre (2001) 
propõe resgatar o sentido original do habitar, entendido como uma totalidade que 
inclui participar de uma comunidade e sua vida social, sendo o direito à cidade 
visto como direito ao trabalho, à instrução, à saúde, à habitação, ao lazer, à vida. 
Para o autor a cidade, centro da civilização, é o espaço do excedente coletivo 
(leia-se riqueza), do poder (sociopolítico e jurídico) e da festa (encontro, lazer, 
socialização). De fato, as dimensões do encontro, da socialização e da troca 
estão fortemente presentes na concepção de Lefebvre, de onde deriva a 
proposição do autor de pensar o direito à cidade como condição e realização 
efetiva da sociedade urbana, como grande transformação, mais do que 
econômica, uma revolução política e uma revolução cultural permanentes.  

Para o autor “o direito à cidade não pode ser concebido como um simples 
direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado 
como direito à vida urbana, transformada, renovada” (Lefevbre, 2001:117/118). 
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As violações do direito à cidade, lado a lado com a segregação 
socioespacial, acabam por se inscrever no espaço construído e por calcificar o 
lugar subalterno dos pobres na sociedade, fragmentando assim a cidadania 
urbana. Para Marques (2010:35), a segregação nas cidades é um fenômeno 
distinto da pobreza (embora a ela relacionado) e traz consigo uma série de 
elementos e desigualdades associadas, não apenas de caráter físico-territorial, 
mas também de cunho social. Para o autor “a segregação diz respeito à 
separação e ao isolamento espacial dos grupos sociais em áreas em parte 
homogêneas internamente, em termos dos atributos sociais de cada grupo”. 

Ainda que se questione uma suposta homogeneidade dos atributos sociais 
dos moradores de cada periferia urbana – em geral complexas e multifacetadas – 
é possível concordar com Marques que o fenômeno da segregação é gerado e 
mantido por fatores que ultrapassam a questão da pobreza. Assim, é importante 
trazer a concepção constante na Carta da Maré (IMJA, 2017), onde se afirma que 
há uma dinâmica de estigmatização – e de segregação – dos espaços populares 
que 

acontece tanto nos países dominantes (hegemônicos) como nos países 
subalternizados (não hegemônicos) na ordem econômica e sociopolítica 
vigente. Seus pressupostos são sociocêntricos: os padrões utilizados 
para qualificar as periferias, em geral, são referenciados em teorias 
urbanísticas e pressupostos culturais/estéticos vinculados a 
determinadas classes e grupos sociais hegemônicos (dominantes). Eles 
consagram o que é um ambiente saudável, agradável e adequado às 
funções que uma cidade deve exercer no âmbito do modelo civilizatório 
em curso. Na mesma linha, definem um determinado conceito de ordem 
e as formas pretensamente adequadas de comportamento social e de 
agir no mundo (IMJA, 2017: 1). 

Ainda que surjam importantes lutas urbanas em tal contexto, estas “ainda 
são fragmentadas e incapazes de produzir mudanças significativas no modelo de 
desenvolvimento vigente”, conforme expresso na Carta Mundial pelo direito à 
cidade (Vários, 2006:1). Por outro lado, autores como Holston veem nas periferias 
a potência da transformação e da insurgência. Para o autor, por exemplo, num 
segundo momento, “as desigualdades e ilegalidades que elas criaram voltaram 
para dar o troco: motivaram a insurgência de uma nova esfera da cidadania 
urbana.” (Holston, 2013: 197/198) 

Na acepção adotada neste trabalho, é importante agregar os componentes 
políticos e simbólicos da segregação, considerando que  

vivemos em um mundo social dominado por representações das 
periferias – e de seus moradores – baseadas em estigmas que impedem 
uma apreensão global e complexa sobre as realidades sociais, 
econômicas, políticas, ambientais e culturais desses territórios. E, como 
o imaginário é um elemento fundamental na instituição do real, as 
representações estereotipadas sobre as periferias onde residem os 
grupos sociais mais empobrecidos da cidade orientam, muitas vezes, 
políticas públicas e investimentos sociais privados. Estes, além de não 
efetivarem as reais demandas dos seus moradores, contribuem para 
reforçar processos de expropriação material e apropriação simbólica que 
fragilizam estratégias coletivas construídas pelos grupos dos territórios 
periféricos para exercerem o seu direito à cidade (IMJA, 2017: 1). 
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Déficit de urbanidade e desigualdade 

Lefebvre (2001) usa o termo “urbanização desurbanizada” para referir-se à 
incapacidade das cidades de proverem a seus habitantes, de maneira ampliada, 
os “bens de cidadania” que se pressupõe fazer parte da experiência urbana. 
Nesta perspectiva, é preciso apontar que o processo de urbanização de 
determinado bairro ou território é muito mais amplo do que a mera provisão de 
infraestrutura. Urbanizar necessariamente seria romper a segregação 
socioespacial, possibilitar o direito à cidade, ao pertencimento, à participação.  

Além de infraestrutura e equipamentos coletivos, engloba o direito a 
serviços, lazer, cultura, tomada de decisões, participação política e construção 
simbólica. Enfim, é um processo de construção da cidadania feito e visível na 
realidade cotidiana. Adotada esta concepção, pode-se dizer que o acesso à 
cidade é restrito a determinadas parcelas da população, sendo, portanto, apenas 
virtualidade, em especial para as classes populares urbanas, moradores de 
favelas e periferias urbanas. 

De acordo com Marques e Torres (2005:42), “na relação entre segregação 
e pobreza, um tipo específico de desigualdade espacial ganha relevância 
especial: as desigualdades de acesso”. Se, por um lado, a cidade encerra em si 
mesma a utopia da mudança possível, “o paradigma da promessa” (Fortuna, 
1995:12), principalmente a promessa econômica do capitalismo materializada na 
experiência do consumo, por outro, em paralelo ao crescimento da urbanização, 
vem sendo registrado o crescimento das áreas de pobreza urbana em todo o 
mundo, levando a perspectivas de um futuro preocupante para as megacidades. 
Conforme Mike Davis, as metrópoles contemporâneas 

em vez de feitas de vidro e aço, como fora previsto por gerações 
anteriores de urbanistas, serão construídas em grande parte de tijolo 
aparente, palha, plástico reciclado, blocos de cimento e restos de 
madeira. Em vez das cidades de luz arrojando-se aos céus, boa parte do 
mundo urbano do século XXI instala-se na miséria, cercada de poluição, 
excrementos e deterioração. Na verdade, o bilhão de habitantes urbanos 
que moram nas favelas pós-modernas podem mesmo olhar com inveja 
as ruínas das robustas casas de barro de Çatal Huyuk, na Anatólia, 
construída no alvorecer da vida urbana há 9 mil anos (Davis, M. 2006: 
28/29). 

De fato, os estudos urbanos mostram que o crescimento das cidades 
trouxe consigo o crescimento da pobreza e das desigualdades socioespaciais, 
gerando quadros graves de violação de direitos humanos, sociais e mesmo civis. 
De acordo com Maricato (2011: 76), “as cidades estão piorando e muito”, já que 
as políticas de incremento do consumo e de aceleração do crescimento 
(desordenado) têm trazido graves crises urbanas, relacionadas à mobilidade, 
poluição ambiental, ampliação da segregação, aumento da violência e riscos 
associados às mudanças climáticas. 

A reafirmação do direito à cidade surge com mais premência na medida em 
que são maiores as desigualdades das condições de vida e meios de acesso aos 
bens e serviços disponíveis no espaço urbano. Harvey (2013: 9) aponta que a 
urbanização “vem desempenhando um papel fundamental no reinvestimento dos 
lucros, a uma escala geográfica crescente, mas ao preço de criar fortes processos 
de destruição criativa que espoliaram as massas de qualquer direito à cidade”.  
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Tais disparidades se tornam mais gritantes nas grandes metrópoles e 
regiões metropolitanas, uma vez que nestes locais a expansão do tecido urbano e 
os processos de periferização da moradia introduzem também o aprofundamento 
da segregação e as desigualdades de acesso relacionadas à mobilidade 
socioespacial. 

De acordo com documento do Plano Metropolitano de Belo Horizonte, 

o modelo centro-periferia dominante na RMBH4 (como na maioria das 
regiões metropolitanas brasileiras) é por definição desigual, hierárquico, 
excludente e segregador. A vida metropolitana não pode florescer assim, 
no mundo contemporâneo; ao contrário, a vida metropolitana carece de 
maior igualdade e harmonia, de hierarquias variadas e múltiplas, de um 
sentido de inclusão, de ampliação e de integração dos vários espaços 
sociais de trocas e convivências. A cidade metropolitana como um todo, 
isto é, a região pensada como uma cidade una e integrada, deve ser 
diversificada em suas riquezas e identidades, generosa nas 
oportunidades de autodesenvolvimento, facilitadora da construção de 
coletividades e formadora de cidadãos além de, por certo, geradora de 
sujeitos para o planejamento da vida metropolitana coletiva (UFMG, 
2011: 31). 

Nesta perspectiva, o planejamento público deve considerar 

de modo inquestionável a centralidade do sujeito na civitas, absoluta e 
local, mas também e principalmente, no espaço urbano ampliado – a 
“civitas metropolitana“ – implicando a construção de um sentido de 
identidade e do fortalecimento do exercício da cidadania, agora em 
escala urbano-regional. Trata-se de fomentar a consciência de um 
espaço político, próprio da polis, da cidadania expandida para muitas 
identidades locais, municipais, sub-regionais, de renda e classe, de 
etnias, de culturas, de comunidades e dos territórios, em última instância 
(ibid.: 33). 

A equipe responsável pela elaboração do Plano Metropolitano utilizou o 
termo urbanidade para designar o conjunto de direitos e políticas que trazem o 
direito à cidade “como fato central da cidadania metropolitana, qual seja, o direito 
à riqueza coletiva acumulada, direito ao poder e direito à festa” (ibid.: 33). Para 
garantir a efetivação das políticas de Urbanidade, foram propostas também as 
chamadas políticas de Acessibilidade, que englobam mais do que ações para 
garantia da mobilidade urbana, ou do direito de ir e vir, mas principalmente as 
condições para o “acesso efetivo e democrático aos serviços urbanos e sociais 
básicos” (ibid.: 33). 

Milton Santos realça que no escopo das ações necessárias para a 
conquista da real cidadania é necessária a intervenção também em nível legal e a 
ação diferenciada das políticas públicas. Segundo o autor, 

A Constituição deverá estabelecer as condições para que cada pessoa 
venha a ser um cidadão integral e completo, seja qual for o lugar em que 
se encontre. Para isso, deverá traçar normas para que os bens públicos 
deixem de ser exclusividade dos mais bem localizados. O território, pela 
sua organização e instrumentação, deve ser usado como forma de se 
alcançar um projeto social igualitário. A sociedade civil é, também, 
território, e não se pode definir fora dele. Para ultrapassar a vaguidade 

 
4 Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
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do conceito e avançar da cidadania abstrata à cidadania concreta, a 
questão territorial não pode ser desprezada (Santos, M. 1987: 122). 

Por outro lado, sabe-se que a ação do poder público pode ser (e muitas 
vezes tem sido) mais nociva do que benéfica para seus cidadãos. Lefebvre (2001: 
97) já apontava que a segregação tem três aspectos que podem ser simultâneos 
ou sucessivos. O primeiro é o que ele chama espontâneo, ou “proveniente das 
rendas e das ideologias”; o segundo é o voluntário, quando o cidadão ou seu 
grupo busca estabelecer espaços separados para si; e, por fim, um terceiro 
aspecto seria o programado, ou seja, feito propositalmente “sob o pretexto de 
arrumação e de plano”. É neste terceiro tipo que reside a ação do poder público 
em processos de remoção de favelas, por exemplo. 

 

Acesso= oportunidades+ativos 

Se é possível afirmar que o direito à cidade é condição sine qua non para a 
urbanidade, é possível também objetar que sem a efetivação do acesso às 
facilidades urbanas tal direito corre o risco de se tornar letra morta.  

É necessário considerar, ao se perceber o hiato existente entre o direito à 
cidade e sua efetivação, que a segregação socioespacial e as desigualdades de 
acesso da população são condicionadas por fatores diversos, diretamente 
proporcionais às fragilidades ou vulnerabilidades sociais. Conforme aponta 
Marques (2010), acesso e/ou vulnerabilidade podem estar relacionados a dois 
elementos diferentes e complementares: de um lado há que se avaliar a estrutura 
de oportunidades presente em determinado território; de outro, a existência de 
ativos por parte de indivíduos e grupos que lhes permitam ter acesso a tais 
oportunidades. De acordo com o autor, a vulnerabilidade social 

pode estar na inexistência de ativos, gerando o que Moser (1998) 
denomina vulnerabilidade de ativos (tanto tangíveis quanto intangíveis, 
como relações familiares e capital social), mas também no acesso 
restrito às estruturas de oportunidades existentes, o que dificulta o uso 
dos recursos da pobreza, no sentido de Gonzalez de La Rocha (2001). 
Em outras palavras, a vulnerabilidade pode ser causada por 
insuficiências nas estruturas de oportunidades e também por dificuldades 
dos indivíduos em acessá-las (Marques, 2010: 29). 

Para romper a segregação socioespacial e garantir o direito à cidade seria 
necessário, portanto, tornar efetivo o acesso à estrutura de oportunidades 
presentes no espaço urbano. Afinal, acesso, na linha proposta por Marques, seria 
dado pela estrutura de oportunidades mais presença de ativos. Um sem o 
outro não permite a redução das vulnerabilidades e o rompimento da segregação 
socioespacial. Ao mesmo tempo em que a pobreza e as vulnerabilidades parecem 
atar os sujeitos a uma estrutura e a um raio de ação que não permitem a 
transformação de seu lugar no mundo, se faz presente a possibilidade de 
mudança através da existência de ativos e da acumulação de capitais, sejam 
esses econômicos, culturais ou sociais, por exemplo, nos termos de Bourdieu 
(1997).  

Aqui vale reforçar a hipótese que guia o presente artigo, qual seja: que o 
envolvimento nas práticas culturais dota os indivíduos de recursos e vivências que 
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contribuem para o deslocamento de sua posição na sociedade e ampliam sua 
condição de avançar rumo à conquista do direito à cidade. 

Em resumo, o que se discute é que não basta ampliar as oportunidades 
disponíveis se não forem alteradas as condições dos indivíduos para acessá-las, 
uma vez que são dois elementos correlacionados, porém distintos, que 
demandam ações e políticas públicas distintas. Para Marques e Torres (2005), 

Os diferenciais de acesso tendem a crescer à medida que aumenta a 
homogeneidade das diversas regiões da cidade, acompanhando as 
distâncias entre as oportunidades em geral e os grupos sociais mais 
pobres e mais mal posicionados na estrutura social. Dois conjuntos 
principais de diferenciais de acesso estão aqui presentes – acesso ao 
mercado de trabalho (que gera oportunidades diferenciadas) e acesso às 
políticas públicas (que geram as amenidades e os serviços que 
caracterizam a vida urbana). Esses elementos influenciam fortemente as 
possibilidades de alcançar bem estar individual e coletivo ou ingressar 
em situações de vulnerabilidade e pobreza, embora os dois tipos de 
acesso digam respeito a elementos diferentes. Nas palavras de Rúben 
Kaztman, o primeiro tipo de acesso se liga principalmente às “estruturas 
de oportunidades”, enquanto o segundo se associa a parte do que 
Caroline Moser denomina “vulnerabilidade de ativos”. Mais uma vez, 
temos dois elementos em interação: indivíduos ou famílias com menor 
acesso a mercados, em especial por apresentarem ativos de pior 
qualidade ou por estarem associados de uma forma menos vantajosa à 
estrutura de oportunidades presente em uma dada situação social. 
Apesar disso, os dois processos são distintos e a solução de um 
problema (pelo Estado, por exemplo) não significa a solução de outro 
(Marques e Torres, 2005:42). 

Considerando as concepções apresentadas, é importante realçar que o 
termo acesso conduziria à possibilidade de rompimento da segregação 
socioespacial, de efetivação do direito à cidade, e, por fim, de concretização para 
os sujeitos (principalmente os pobres) de seu pertencimento, através da 
apropriação real das oportunidades disponíveis no espaço urbano. 

Conforme apontado por Marques, a configuração do território e a 
distribuição desigual de oportunidades e serviços têm especial importância nas 
grandes cidades (fractais, conforme Soja), onde ao mesmo tempo se concentram 
indivíduos muito desiguais entre si (cultural, econômica e socialmente) e se 
dispersam os locais de moradia e trabalho. É a partir desta perspectiva que se 
introduzem as variáveis fundamentais de mobilidade e acessibilidade nas grandes 
cidades, que podem contribuir para aumentar ou reduzir as distâncias sociais 
entre os indivíduos e grupos. 

Reduzir as distâncias sociais significa efetivar a cidadania, garantindo o 
direito à cidade para todos seus moradores, conforme pode ser realçado em um 
dos três principais princípios e fundamentos destacados na Carta Mundial pelo 
Direito à Cidade, quais sejam: a) o exercício pleno da cidadania, entendido como 
a realização de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, 
assegurando a dignidade e o bem estar coletivo dos habitantes da cidade em 
condições de igualdade e justiça; b) a gestão democrática da cidade, entendida 
como o controle e a participação da sociedade, através de formas diretas e 
representativas, no planejamento e governo, priorizando o fortalecimento e 
autonomia das administrações públicas locais e das organizações populares; e c) 
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a função social da propriedade e da cidade, entendida como a prevalência, na 
formulação e implementação das políticas urbanas, do interesse comum sobre o 
direito individual de propriedade, implicando o uso socialmente justo e 
ambientalmente sustentável do espaço urbano. (Vários, 2006:1) 

É nessa perspectiva que se coloca a necessidade do reconhecimento, 
dentro dos direitos humanos, do Direito à cidade, 

definido como o usufruto equitativo das cidades dentro dos princípios de 
sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. É um direito 
coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos vulneráveis 
e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e organização, 
baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno 
exercício do direito à livre autodeterminação e a um padrão de vida 
adequado. (ibid.:3) 

Os movimentos em prol do direito à cidade apontam seu caráter de luta em 
busca da justiça social, conforme explicitado no documento Cidade para Todos, 
elaborado pela Coalizão Internacional do Habitat (HIC)5: 

Assim, aborda-se a ideia de apropriar-se do direito à cidade como 
proposta política de mudança e alternativa às condições de vida urbana 
criadas pelas políticas capitalistas, hoje neoliberais. Segundo Purcell, O 
direito à cidade de Lefebvre implica reinventar radicalmente as relações 
sociais do capitalismo e a estrutura espacial da cidade. [...] 

Esta reformulação da vida urbana propõe maior igualdade, onde a 
maioria dos habitantes possa ser feliz e solidário, gerando e 
redistribuindo os benefícios da cidade para todas e todos. Somos 
conscientes dos desafios desta aspiração de justiça social; alguns 
chamam quimera ou ilusão. Nós chamamos de utopia indispensável para 
outro mundo possível (HIC, 2010: 5). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: É DO BECO QUE VEM A MUDANÇA 

A urbanização resultou num acesso sem precedentes à educação 
básica, à mídia de massa, ao mercado de consumo e acima de tudo à 

propriedade fundiária, precisamente para os brasileiros pobres que 
sempre foram excluídos dessas maneiras fundamentais de adquirir a 

posição de cidadãos. Esse acesso não só reduziu o analfabetismo de 
forma significativa, tornando assim a qualificação por capacidade cada 

vez mais irrelevante. Gerou também um novo e explícito tipo de 
argumento a favor da participação entre esses novos cidadãos urbanos: 

eles começaram a raciocinar que, embora pobres, tinham na verdade 
estabelecido “verdadeiros interesses” no Estado-nação como 

construtores da cidade, contribuintes e consumidores modernos. (...) 
sobre essa base sem precedentes eles exigiram novos tipos e 

qualidades de participação política. (Holston, 2013: 150) 

 

 
5 Habitat International Coalition (HIC) “é uma rede global de movimentos sociais, organizações e pessoas 

que, em mais de cem países, de norte a sul, lutam pela aplicação do direito a um lugar onde se possa viver 

em paz e com dignidade” (ver site da organização em http://www.hic-al.org/) 
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Enfrentar a segregação e reduzir vulnerabilidades no espaço urbano passa 
necessariamente pela emancipação, pelo fortalecimento dos sujeitos e de sua 
condição de intervir no próprio destino, e pela redução das distâncias sociais. De 
fato, um olhar para as periferias mostra que em tais territórios – onde os 
moradores estão “cansados de esperar que algo aconteça” – a cultura tem gerado 
formas não convencionais de ação e participação, feita sem apoio governamental 
e financiamento privado, através de ação colaborativa, de trocas e doações, 
configurando ações autogestionárias e potentes, que em sua própria realização 
ensinam a ação coletiva, a resistência e a luta por direitos. 

A ausência da cultura institucionalizada nas periferias é, por sua vez, 
potência e oportunidade de criação autônoma. Ou seja, Estado ausente é igual a 
periferia potente.  

De fato, quando se fala em práticas culturais – e em ações culturais, 
dotadas de sentido, intencionalidade e direcionamento – é indispensável distinguir 
entre o que é fomentado pelo poder público e o que brota e é formado de maneira 
autônoma nos territórios. É preciso contrapor, de um lado, a cultura 
institucionalizada, que nas periferias é marcada pela ausência, precariedade da 
oferta pública de equipamentos e serviços culturais; e, de outro, as 
manifestações, grupos, movimentos e práticas culturais autônomos, realizados 
pelos moradores ou por organizações não governamentais, que são presentes e 
proliferam nas favelas e regiões periféricas. 

Barbosa (2012) vê o território como locus da vivência e da prática dos 
valores e significados dos diversos grupos sociais que nele convivem, mas 
também como ferramenta de “mediação entre o eu e o nós” e de ordenação “de 
forças e modos existenciais”. E realça que a “dimensão territorial da cultura 
conduz ao encontro, à interseção e à mobilização das trocas como possibilidade e 
construção e afirmação de identidades” (Barbosa, 2012: 153, grifos do autor). 

Analogamente, se entende neste trabalho que é através dessa cultura 
vivida e construída no cotidiano – aqui representada por suas práticas culturais – 
que se gera ação coletiva e, portanto, potência para a transformação social nas 
cidades.  

Em relação a esta última acepção vale destacar que está distante do reino 
restrito das artes e manifestações artísticas em si, ainda que traga uma visão 
mais circunscrita do termo cultura. Tampouco se está aqui referindo à cultura 
espetacularizada dos megaeventos, usada pelo city-marketing ou pelo capital 
como instrumento de ampliação de lucros através da venda no mercado e que, ao 
mesmo tempo, pode servir como instrumento de domesticação, justificativa ou 
mascaramento de processos de expropriação contínua das populações nas 
cidades. 

Ao contrário, está-se aqui pensando nas vivências e práticas culturais 
presentes na vida cotidiana, que podem ir desde a produção artística stricto sensu 
até a festa na rua6 e os movimentos coletivos que se utilizam das manifestações 
artísticas como instrumento de troca, encontro, diálogo e reivindicação. Nas 
periferias metropolitanas e espaços populares há toda uma gama de 

 
6 A literatura sobre a festa é mais completa do que muitos dos campos das práticas artísticas e também será 

tomada como referência. 
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manifestações e práticas cotidianas extremamente significativas e que não seriam 
classificadas no reino das artes. Nas favelas vê-se a cultura em toda parte:  

É o bar da esquina, são os clubes de futebol de várzea (...) os bailes 
populares (forrós, rodas de samba, funk, soul), grupos de mutirão, 
danças de devoção ligadas ao catolicismo rural, rituais de umbanda e 
candomblé, curandeiros e benzedeiras, sistemas de excursões 
populares, duplas sertanejas, circos, etc. (Magnani, 2003: 25, apud 
Souza, M.F., 2013: 95). 

Barbosa também chama a atenção para a plural e rica cultura das favelas e 
das periferias, não reconhecida como tal pelo “olhar panorâmico” ou 
desqualificada como manifestação “menor”. Ainda que não se registrem 
monumentos, equipamentos culturais ou patrimônios edificados grandiosos na 
paisagem dos territórios populares, saltam aos olhos práticas diversas e potentes 
“que dão significado à existência humana”.  

Vãos de becos e escadarias dão espaço a representações visuais. São 
desejos, promessas e memórias coloridamente esculpidas com pincéis e 
sprays. Na calçada, as crianças retomam criativamente brincadeiras dos 
seus pais e avós: inventam o lazer nos mesmos becos estreitos e nas 
lajes sem parapeitos. Noutra esquina, sentimos os sabores da comida 
nordestina. Mais adiante dispara o sonoro aroma da feijoada na roda de 
pagode, enquanto motoboys circulam sem parar e os santos de fé 
pousam (“Salve, Ogum!”) nas fachadas das casas. Idosos jogam cartas 
em mesas improvisadas de praças ainda em improviso (desde a sua 
inauguração). Lan houses se avizinham às barracas de camelôs e às 
biroscas, construindo iconografias desafiadoras. Celulares, iPads, 
televisão a cabo sintonizam as favelas com a velocidade global. Jogos 
de búzios, telegramas do amor, rádios de pilha fazem a roda do mundo 
se mover no tempo lento (Barbosa, 2013: 21). 

Todas estas manifestações são momentos de troca, compartilhamento, são 
práticas culturais (expressões do lúdico, em Lefebvre), “são encruzilhadas para 
encontros, trajetos e projetos compartilhados, porque habitam um mesmo 
território de pertenças na complexidade da vida urbana” (Barbosa, 2013: 21). 
Ainda que não reconhecidas fora das comunidades, tais práticas são 
mencionadas por seus moradores como significativas, a seu modo e em seu 
âmbito particular.  

O projeto Solos Culturais apontou que os jovens das comunidades 
consideram como principais expressões de seu patrimônio cultural: “as festas 
populares, as brincadeiras infantis e as práticas esportivas que se fazem mais 
próximas do seu cotidiano e que revelam, em sua diversidade, um patrimônio 
imaterial que merece registro devido à sua força agregadora e de sua legitimidade 
na história social das favelas”. Para além do âmbito restrito das artes e suas 
manifestações estéticas, “o patrimônio cultural dos espaços populares é, de modo 
mais abrangente, constituído por saberes e modos de fazer enraizados nas 
comunidades – festas e celebrações, rituais e jogos, vivências e religiosidades – 
como práticas culturais inscritas no território” (Silva e Barbosa, 2013: 177). 

Mas e nos dias atuais? Como anda a situação dos moradores das favelas? 
Como têm conseguido se mobilizar, garantir seus direitos e enfrentar a 
desigualdade e a segregação no atual contexto de isolamento social e 
vulnerabilidades físicas, emocionais, econômicas, etc? Como estão os 
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movimentos coletivos frente a grave situação brasileira durante a pandemia do 
COVID-19? 

É de conhecimento público que o Brasil vive a pior crise de sua história, 
uma situação extremamente grave, pela falta de coordenação e ação efetiva do 
Governo, e que nas periferias este quadro é ainda pior. Abandonadas pelo 
Estado, sem apoio das políticas públicas e alijadas dos espaços formais de 
decisão, suas populações se organizam para solucionar de maneira autônoma 
questões sociais, econômicas e de direitos da cidadania.  

O que se tem visto, de maneira informal e intuitiva, é que através de 
projetos coletivos e redes de ajuda mútua os moradores das periferias têm 
buscado outras formas de fazer política e sobreviver, enfrentar as desigualdades 
socioespaciais e políticas. Neste contexto, as práticas culturais também têm tido 
papel relevante, ainda que de forma diferente do antes apurado, usando, agora, 
mais as redes sociais para divulgação de suas pautas. Tais movimentos são 
formas de dar voz às populações das favelas, denunciar as mazelas a que estão 
submetidas, organizar a juventude, lutar por seus direitos e gerar 
empoderamento, autonomias e emancipação.  

As periferias mostram a potência da emancipação através da cultura, o 
vislumbre de novas oportunidades e projetos de vida, além da constituição e 
fortalecimento de laços de solidariedade e ação coletiva nos territórios. Tal 
potência realiza-se prioritariamente de forma autônoma, visto que a presença do 
estado aí é fraca e, muitas vezes, mais nociva do que construtiva.  

De fato, um olhar para as periferias metropolitanas mostra que em tais 
territórios – onde os moradores estão “cansados de esperar que algo aconteça” – 
a cultura tem gerado formas não convencionais de ação e participação, feita sem 
apoio governamental e financiamento privado, através de ação colaborativa, de 
trocas e doações, configurando ações autogestionárias e potentes, que em sua 
própria realização ensinam a construção coletiva, a resistência e a luta por 
direitos. 
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