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O ano de 2011 foi marcado por todo tipo de “ocupa-

ção”, no mundo inteiro. A versão carioca desse ano 

Occupy foi chamada de OcupaRio. Essas ocupações 

misturam velhas e nova formas de expropriação e 

de apropriação, não apenas dos espaços de tra-

balho como, sobretudo, dos lugares e tempos de 

vida. Nos próximos anos, o Rio de Janeiro vai aco-

lher uma série de megaeventos: Rio+20 em 2012, 

Jornada Mundial da Juventude em 2013, Copa do 

Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos de 2016 entre 

outros eventos de menor porte. A cidade se insere 

assim num circuito de “cidades globais” e, de modo 

particular, num circuito de “cidades criativas”. Se por 

um lado a cidade pós-industrial se permite maior 

abertura, mobilidade e flexibilidade, por outro 

emergem novas formas de controle dos territórios 

e das redes. Diante dessa situação, ações culturais 

e artísticas resistem contra as ocupações policiais, 

especulativas e espetaculares para afirmar o Rio de 

Janeiro como uma “cidade viva”. 

ensaios



56

Fotos de Naldinho Lourenço: Ocupação da Rocinha, 2011

OCUPAÇÕES POLICIAS E DESIGN 
DA CIDADE SEGURA

Desbancada por Brasília de seu papel de capital do 

Brasil em 1960, esvaziada de suas funções indus-

trial e financeira por São Paulo, eis que o Rio inicia 

sua reciclagem por e para o capitalismo contem-

porâneo por meio de uma série de megaeventos 

esportivos e culturais. Uma primeira forma de ocu-

pação nasce então pelas mãos do Estado do Rio de 

Janeiro que assume o projeto de uma “cidade segu-

ra”. Unidades de Polícia Pacificadora (UPP)  passam 

a intervir nas “comunidades”  – termo politicamente 

correto utilizado para designar favelas e bairros po-

pulares – para expulsar traficantes de drogas e ini-

bir milicianos, assim como para criar um novo am-

biente. De que maneira isso acontece e para quem?

O Estado só voltou a cumprir seu dever de prover 

a população de serviços básicos (água, esgoto, 

escolas, postos de saúde, etc.) quando tornou-

-se debate público o fato de que alguns serviços 

são comercializados por milicianos em diversas 

comunidades (televisão paga, internet, gás, etc.). 

Por sua vez, a “pacificação” também garante a re-

tomada da comercialização de serviços de teleco-

municações e eletricidade por parte das empresas 

privadas, que vinham perdendo importantes fa-

tias de mercado. Nesse sentido, além de se limi-

tar a criar uma faixa de segurança nos territórios 

que interessam à realização dos megaeventos, 

a “inclusão social”  que o Estado está promovendo 

parece privilegiar a formação de novos mercados 

de consumidores em detrimento da formação de 

cidadãos com direitos. Por esses motivos, a opi-

nião pública sobre as UPP diverge de acordo com 

o lugar onde se mora: a visão de quem mora nas 

comunidades pacificadas é diferente daquela de 

quem vive na cidade dita formal (no “asfalto”  ) e, 

numa mesma comunidade, não existe consenso 

algum. É preciso, todavia, notar que, diante das 

críticas às primeiras implementações de UPP, o Es-

tado vem sendo mais prudente com a população 

desses territórios. 

Apesar da aparência de uma operação de guer-

ra ressaltada nas fotos de Naldinho Lourenço,2 a 

última instalação de uma UPP – neste caso, a da 

Rocinha tida como a maior favela do Brasil – foi 

realizada com menos violência concreta. Con-

tudo, apesar de alguns esforços de diálogo com 
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a população, a “pacificação” é sentida como uma 

violência de ordem cultural e simbólica, isto é, 

como uma criminalização de expressões popula-

res como o funk por uma “Polícia da Moral e dos 

Costumes”. Além dessa percepção de moralização, 

ao se instalar nas comunidades, a polícia pacifica-

dora inicia imediatamente uma limpeza das inscri-

ções que demarcavam os territórios das diferen-

tes facções do tráfico. Ora, em muitos casos, essas 

marcas são a única maneira que os moradores das 

favelas têm de homenagear os jovens do tráfico 

mortos em confronto com os jovens da polícia 

naquela que é uma guerra civil sangrenta. É dessa 

espécie de apagamento da memória das vítimas 

dos dois lados da batalha que Cristina Ribas traz 

em seus registros fotográficos. Os muros das co-

munidades choram, os muros das comunidades 

gritam e… não têm a intenção de calar.

OCUPAÇÕES ESPECULATIVAS E 
DESIGN DA CIDADE GENTRIFICADA

Resistência cultural e artística: 
Morro da Providência, Morro da 
Conceição e Complexo da Maré

A essa “ocupação” do território metropolitano 

empreendida pelo Estado do Rio de Janeiro, se 

articulam aquelas conduzidas pela Prefeitura. Re-

pressão policial, higienismo social e museificação 

cultural em curso em inúmeras metrópoles do 

mundo estão sendo realizadas no Rio com parti-

cular brutalidade. Nas favelas e nos bairros portu-

ários, uma onda de expulsões de população, mui-

tas vezes sem aviso prévio e em geral com pouca 

negociação, visa uma “revitalização” que, ao mes-

mo tempo em que desfaz as convivências sociais 

heterogêneas características da experiência urba-

Fotos de Cristina Ribas: Destruição de casas na comunidade Estradinha 1024 (Tabajaras); demais fotos, Babilônia e Chapéu Mangueira; ADA ADA (Amigos dos 
Amigos), Flu ADA, TCP G7, G7, 2011
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na, abre caminho para a especulação imobiliária. 

Mais uma vez, é nos muros que o conflito aparece. 

Apoiadas por Parcerias Público-Privadas (PPP), a 

obra do Porto Maravilha3 traz melhorias necessá-

rias na infraestrutura urbana e preparam a região 

para o turismo de massa. E a construção no Píer e 

na Praça Mauá de dois grandes museus – o Museu 

do Amanhã com projeto de Santiago Calatrava 

e o Museu de Arte do Rio com projeto de Paulo 

Jacobsen e Thiago Bernardes – segue a tendência 

mundial de reciclagem das áreas industriais de-

gradadas em espaços criativos e turísticos  (uma 

questão que exige uma reflexão à parte). Mas nem 

a necessidade da primeira nem a reciclagem da 

segunda justifica remoções de moradores locais. 

“Revitalização” que não confere prioridade à vida 

da população entregando-as aos poderes da es-

peculação imobiliária e financeira corre o risco do 

vazio urbano. Que criatividade nós – urbanistas, 

arquitetos, designers e artistas – defendemos no 

Rio de Janeiro do século XXI?

O Morro da Providência, mais antiga favela da 

cidade e com situação privilegiada sobre o Porto, 

é muito cobiçada. Nesse lugar histórico e dotado 

de uma vista magnífica sobre a Baía da Guanaba-

ra e, portanto, com forte potencial turístico, estão 

sendo construídas estações para um teleférico que 

fará a ligação com o futuro waterfront “revitaliza-

do”  (Central do Brasil e a Cidade do Samba). Para 

isso, a população que se encontra no meio do ca-

minho (literalmente abaixo da linha do teleférico) 

está sendo removida e suas casas destruídas. Para 

identificá-las, a Secretaria Municipal de Habitação 

(SMH) do Rio de Janeiro havia previamente picha-

do os muros das residências com sua sigla SMH 

seguida de um número, sem consultar os mora-

dores. Raquel Rolnik, Relatora Especial da ONU so-
Fotos de Maurício Hora: Morro da Providência, SMH no Morro  
da Providência, 2011
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bre o direito à Moradia Adequada denuncia essa 

prática que lembra as perseguições nazistas. “Para 

a Prefeitura, somos apenas números!” afirmam os 

moradores. Inúmeras casas serão destruídas sob 

o pretexto de se situar em “zonas de risco” quan-

do a razão para a sua destruição é a de estarem 

localizadas em “zonas com alto potencial turísti-

co”. Habitação popular está oficialmente prevista 

ao pé do morro da Providência por programas 

de governo – Morar Carioca (municipal) e Minha 

Casa, Minha Vida (federal) – sem o necessário diá-

logo entre poder público e moradores locais sobre 

a “qualidade de vida” que foi projetada para eles. 

Fica evidente que a questão da moradia não pode 

ser abordada isoladamente. A ação da Secretaria 

Municipal de Habitação poderia ter sido menos 

danosa se tivesse sido articulada com outras secre-

tarias municipais, em particular com a de Cultura e 

a de Patrimônio Cultural, Intervenção urbana, ar-

quitetura e design. As obras da região portuária – 

Porto Maravilha – se erguem sobre PPP, mas a nós, 

urbanistas, arquitetos, designers e artistas – atores 

ou não desse “setor criativo” funcional ao capita-

lismo contemporâneo – podemos contribuir com 

muitos outros “P”, ou seja, com Projetos que levem 

em conta os Processos, a População local com sua 

Potência e os Possíveis de um território. Hoje, con-

tamos com bem-sucedidos projetos de urbaniza-

ção alternativos, ou seja, realizados por moradores 

e associações em parceria com poderes locais. 

Para tornar visíveis suas reivindicações, o fotógrafo 

Maurício Hora, nascido no Morro da Providência e 

parceiro do francês JR (autor do projeto Inside Out) 

fotografou os moradores, imprimiu seus retratos 

em grande formato e os colou nos muros das ca-

sas destinadas à destruição de modo a lembrar 

aos burocratas e tecnocratas que, ali, mora gente! 

Existem vidas atrás dos muros. Essa ação mobilizou 

as subjetividades de toda a comunidade – do ope-

rário encarregado de destruir as residências àquela 

do seu chefe ou ainda dos vizinhos – e reforçou a 

resistência local a certa visão unilateral e homoge-

neizadora de projeto. 

A situação no Morro da Conceição parece menos 

dramática. O lugar apresenta o mesmo potencial 

turístico que o Morro da Providência por conta de 

sua proximidade do centro da cidade, sua vista 

para o porto e a presença de inúmeros monumen-

tos (igreja, fortaleza, praças e jardins históricos). 

O evento Cartografias Insurgentes4 – uma inicia-

tiva dos coletivos i-Motirô, Acidade e Universida-

de Nômade – reuniu militantes, pesquisadores, 

coletivos de artistas e movimentos sociais para 

produzir cartografias críticas que revelassem os 

interesses políticos e econômicos por trás das re-

moções na metrópole em geral e na zona portu-

ária em particular; e, ao mesmo tempo, para criar 

cartografias poéticas e políticas dos movimentos 

de resistência e insurgência. Essa produção acon-

teceu sob intensa cooperação e sob a perspectiva 

da copesquisa enquanto compartilhamento de 

saberes e ferramentas das lutas.

Foto de Antena Mutante: Cartografia Insurgente, 2011
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A conjuntura no Complexo da Maré, conjunto 

de 16 favelas concentradas às margens da Baía 

da Guanabara entre o Aeroporto Internacional, a 

Universidade Federal e o centro do Rio de Janei-

ro – é, como seu próprio nome sugere, bem mais 

complexa. Tão complexa que a coexistência de 

diversas facções do tráfico de drogas adiou até 

o momento a instalação de uma UPP apesar da 

situação estratégica da Maré na entrada de uma 

cidade prestes a acolher megaeventos. O Bela, 

galpão industrial reformado para abrigar um cen-

tro cultural, propõe uma outra forma de ocupação 

do território. Sua realização apresenta, contudo, 

certa filiação com a onda de economia criativa 

que vem ressignificando a prática das instituições 

sem a necessária crítica sobre as novas formas de 

exploração que a “economicização” da cultura e da 

dita criatividade gera. Abrir-se a tal reflexão críti-

ca é fundamental para que o projeto Travessias5 

– alavancado pela ONG Observatório de Favelas 

e pelo artista Vik Munik – possa efetivar um “diá-

logo potente” entre linguagens e territórios: en-

tre arte contemporânea – muitas vezes acusada, 

segundo os curadores, de superficialidade e de 

pedantismo – e uma cultura popular muitas vezes 

reduzida a folclore; e entre os espaços internos do 

centro cultural e o território metropolitano. No 

centro do galpão, Henrique Oliveira construiu sua 

obra “Vísceras”com material encontrado nos arre-

dores e eis que das tripas da área industrial degra-

dada surge um espaço cultural visceral.

Diante dele, Matheus Rocha Pitta expõe a sua ins-

talação-escultura “Circular”, título que designa si-

multaneamente a ação em círculos e o transporte 

coletivo que a efetua. No interior desse ônibus que 

não circula mais – um espaço de exposição fora de 

circuito – o artista instalou pilhas de materiais de Fotos de Henrique de Oliveira: Visceras, para a exposição Travessias, 2011
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construção. Inverteu desse modo a função do ôni-

bus de distribuir a força de trabalho na cidade em 

distribuição da cidade no interior do ônibus. Essas 

pilhas de materiais nos fazem lembrar tanto as 

construções quanto as destruições em curso nos 

bairros onde a prefeitura derruba casas em boas 

condições sem ter construído substitutas para em 

seguida oferecer aos ex-moradores a opção entre 

um abrigo municipal indecente ou um “aluguel so-

cial”   insuficiente. Entre os 17 artistas convidados 

pelo projeto Travessias, Davi Marcos é o único “fi-

lho da Maré”. Essa desproporção entre artistas de 

dentro e de fora da comunidade pode fortalecer 

ou, pelo contrário, desafiar os estereótipos relacio-

nados à arte contemporânea, às artes aplicadas 

e à cultura popular, assim provocar uma reflexão 

sobre os conceitos e preconceitos sobre aqueles 

que as praticam. Davi Marcos6 fotografou pessoas 

comuns e cenas cotidianas da Maré, as ampliou até 

ganhar escala humana e as expôs em lugares de 

grande circulação perto do Galpão Bela. O objetivo 

era de provocar nos visitantes da exposição Traves-

sias outros sentimentos que não o medo. Uma das 

fotografias ampliadas não escapou de uma bala 

perdida, mas pôde, talvez, salvar alguma vida. É 

verdade que a violência continua a fazer parte da 

vida dos cariocas em diferentes graus e formas, 

mas percebe-se alguma mudança também. É com 

muito humor e amor que Marcos Chaves chamou 

a atenção de pedestres e automobilistas com uma 

enorme faixa suspensa em uma passarela procla-

mando de um lado “Amar é Simples” e, do outro, 

“Amar é Complexo”. Uma referência sutil às com-

plexidades da Maré especificamente e um convite 

mais geral a uma vida na metrópole que leve em 

conta os afetos sem negar os conflitos.

A construção de uma rede metropolitana de afe-

tos enquanto prática de resistência cultural e ar-

tística às receitas globais de revitalização das me-

trópoles parece ser o caminho indicado por essas 

recentes experiências. Não se trata de mera oposi-

ção ao projeto de “revitalização cultural e criativa” 

e sim de demanda de consideração pela cultura e 

Foto de Matheus Rocha Pitta: Circular, para a exposição Travessias, 2011
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pela criatividade do Rio de Janeiro na sua singula-

ridade. A cultura e a criatividade da população do 

Morro da Providência, do Morro da Conceição e 

do Complexo da Maré (entre muitos outros) mos-

tram que o Rio é uma cidade viva, muito viva! mui-

to além de qualquer projeto de “revitalização”... 

NOTAS

1 Esse artigo foi anteriormente publicado na MULTITUDES 
com o título “Occupy Rio, ‘Cidade Viva’”: <http://multitudes.
samizdat.net/Occupy-Rio-Cidade-Viva>

2 Formado pela Escola de Fotógrafos Populares Imagens do 
Povo <www.imagensdopovo.org.br>.

3 <http://portomaravilha.com.br>

4 <http://cartografiasinsurgentes.midiatatica.info>; <http://
olimpicleaks.midiatatica.info/wikka/HomePage>; <www.
antenamutante.net>.

5 <www.belamare.org.br>/O projeto Travessias – Arte Con-
temporânea na Maré teve como curadores Daniela, Labra, 
Frederico Coelho e Luisa Duarte; e dele participaram os artis-
tas Alexandre Sá, Alexandre Komatsu, Avaf, Chelpa Ferro, Davi 
Marcos, Emmanuel Nassar, Filé de Peixe, Henrique Oliveira, 
Lucia Koch, Marcelo Cidade, Marcos Chaves, Matheus Rocha 
Pitta, Michel Groisman, Pandilla Fotográfica, Raul Mourão, 
Ricardo Carioba e Rochelle Costi.

6 Formado pela Escola de fotógrafos Populares Imagens do 
Povo <www.imagensdopovo.org.br>.

Fotos de Marcos Chaves: Amar é Simples, Amar é Complexo, para a exposição Travessias, 2011

Fotos de Davi Marcos: Parado na Esquina, para a exposição Travessias, 2011
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