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Resumo 
No mundo atual, e, particularmente nos espaços públicos das cidades 
contemporâneas, os discursos sobre o medo estão integrados à vida cotidiana. 
Viver na cidade, (na atualidade) atualmente, é viver o medo. O espaço 
público e o medo se relacionam em um processo de transformação social que 
promove novas formas de segregação sócio-espacial. Neste sentido, o nosso 
objetivo principal será explorar como estão sendo construídos os espaços 
públicos das cidades contemporâneas frente ao medo e, mais concretamente, 
nas favelas do Rio de Janeiro.  
A exclusão, a desigualdade social, a delinquência e o narcotráfico 
apresentam-se como os principais elementos que imperam na estrutura 
hierárquica destes núcleos urbanos, convertendo-se em um dos principais 
temores enfrentados pelos cidadãos do Rio de Janeiro.  
A resposta do Estado frente a esta complexidade urbana vem sendo 
historicamente violenta e contundente: intevenções praticamente militares 
que não chegam a controlar a situação, gerando uma constante sensação de 
medo e ameaça, o que poderíamos considerar como uma guerra não 
declarada.  
Neste ensaio refletiremos sobre os diversos processos sócio-espaciais que 
estão sendo produzidos nas favelas do Rio de Janeiro, analisaremos a 
existencia ou não de um espaço público e questionaremos a cidadania de seus 
habitantes.  Por último, analisaremos o projeto do eco-limite proposto pelo 
Governo do Estado do Rio de Janeiro frente ao crescimento horizontal das 
favelas, que chegam a ocupar os espaços não contemplados como 
urbanizáveis, expandindo-se pelas áreas ambientais protegidas.  
Assim, comprovaremos como as medidas de urbanização e de integração das 
favelas na cidade ainda são insuficientes e como, especialmente, o projeto do 
eco-limite nega a legitimidade dos assentamentos informais como parte da 
cidade e os princípios de uma vida pública. Nos deparamos com um símbolo 
agressivo que aumenta ainda mais as profundas desigualdades, agora 
estigmatizadas, entre os que vivem dentro e os que vivem fora destes limites.  
 
Palavras-chave: Espaço público, medo, favelas, Rio de Janeiro, eco-limite, 
segregação socio-espacial.  
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1.  Medo e Favela parecem escapar das mãos 
 Talvez já se tenha escrito e teorizado muito sobre a origem das 
favelas brasileiras, e, principalmentente nas últimas décadas, sobre sua 
relação com o crime, a violência e o terror. 1  Estigmatizou-se tanto este 
espaço urbano que acabamos aceitando como natural a afirmação de que as 
favelas são autênticos cenários de terror e medo. Provavelmente os dados2  
reforçam essa estigmatização como lugares de risco e violação dos direitos 
humanos.  
 Pereira Leite explica três aspectos da complexidade deste processo 
sócio-espacial de múltiplas dimensões. Em primeiro lugar, "a crise do estado-
nação e a redução da sua capacidade de decisão e execução no que diz 
respeito às opções da política econômica e, especialmente, os investimentos 
nas políticas públicas." Em segundo lugar, " a desregularização do mundo 
laboral, a fragilidade das políticas de proteção social e a crescente falta de 
alternativas na geração de emprego e renda, que incidem fortemente sobre os 
setores populares." E por último, destaca como as favelas e as periferias 
urbanas se converteram "em espaços onde foram incrustrados os pontos de 
venda e consumo final da cadeia produtiva de drogas ilícitas, em especial, a 
cocaína."3Todos esses aspectos se interrelacionam aos fenômenos de uma 
lógica de fluxo local-global difícil de controlar.  
  Ao Rio de Janeiro se deveria acrescentar sua especificidade 
territorial - todos sabemos que estas favelas não se encontram unicamente na 
periferia, estão inseridas no interior da cidade, encravadas nos morros que 
circundam a costa. Tal e como vem sendo teorizada nos estudos sociológicos 
do último século, estamos diante de uma cidade partida ou dividida - o morro 
e o asfalto; duas cidades que parecem irreconciliávéis: ambas se vigiam, se 
temem e dependem mutuamente mais do que se acredita.4 
 Neste fogo cruzado de poderes entre Estado e narcotraficantes, os 
habitantes das favelas viram transcorrer os úlitmos trinta anos sem encontrar 
nenhuma saída digna. Concretamente, a partir de 1999, os governos 

                                                 
1 Ver Adorno, Kant de Lima, Zaluar e Misse, entre muitos outros autores que escreveram sobre o 
assunto. 
2 Segundo o Centro Internacional de Prevenção ao Crime, no Rio de Janeiro, 55 de cada 100 mil 
habitantes morrem assassinados a cada ano, a maioria nas favelas, convertendo esses 
assentamentos em um dos lugares mais violentos da América Latina. 
3 Pereira Leite, 2008, p.217 
4 Além do mais, "com sua expansão, essas favelas apresentam hoje uma contiguidade espacial 
com as áreas em que vivem a classe média e alta da população. Deste modo, as dinâmicas de 
violência que se encontram no epicentro das favelas afetam também o cotidiano dos bairros 
médios e altos. Esta contiguidade, associada aos processos locais de exacerbação do crime 
violento, do medo e da insegurança fazem com que Rio de Janeiro se consolide no imaginário 
nacional como um caso exemplar de <violência urbana>.” (Pereira Leite, M., 2008, p.218) 
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democráticos planejaram um processo sério de tranformação da realidade 
urbana das favelas do Rio de Janeiro. Surgiu assim o Programa Favela-
Bairro5, uma iniciativa municipal  com a intenção de converter as favelas em 
bairros formais da cidade. Desde então, a lenta e insistente construção de 
infra-estruturas e equipamentos públicos, alidada a outras estratégias como 
programas educativos  e a sempre difícil concessão de títulos de propriedade, 
buscaram deter o processo de dissociação dessas áreas da cidade.  
 Apesar dos esforços por normalizar a vida desses habitantes e de 
integrar esses espaços à cidade formal, a situação  não se solucionou, 
principalmente em grandes favelas onde o conflito e o terror seguem 
existindo. No final deste ensaio analisaremos até que ponto são efetivas as 
medidas  que se estão tomando  com o cercamento  de algumas favelas do 
Rio de Janeiro através de um muro e, questionaremos a necessidade de  
refletir muito mais seriamente sobre os três processos que, segundo Sousa, 
são estruturais na manutenção desta situação: o valor de confiança, a 
violência e a corrupção.6 
 
2.  Buscando a urbanidade das favelas: a possibilidade do público 
 
  Talvez atraídos por este modo específico de fazer cidade que existe nas 
favelas estruturamos este ensaio com a necessidade de buscar os valores 
urbanos existentes nesses espaços. É possivel também que tenhamos 
idealizado este modo de viver e fazer que existe nas favelas, porém, não cabe 
dúvidas de que outro modo de habitar está presente, um modo que desejamos 
ou admiramos, além da própria forma que se produz.7É bastante completa a 

                                                 
5 Os objetivos anunciados por Jorge Mário Jáuregui, autor do programa Favela-Bairro, eram 
absolutamente plausíveis. Assim afimava: "basicamente poderíamos dizer que se trata de 
democratizar o desfrute da «urbanidade» para todos os cidadãos. Combater a cidade dividida, o 
«déficit de cidade», especialmente os ninchos de pobreza, mas não somente eles; favorecer a 
conectividade da estrutura urbana como um todo; não deslocar ninguém do seu lugar, evitando 
cortar laços sociais existentes; respeitar a história da constituição de cada lugar específico e as 
intervenções feitas por cada habitante através do seu esforço pessoal. A partir daí, articular os 
aspectos físicos, culturais e ecológicos com as questões de segurança, garantindo uma nova 
condição de cidadania para esta enorme população, buscando diluir a oposição entre cidade 
formal-informal mediante a articulação das diferenças, gerando pontos de transição” (Jáuregui, 
2004) 
6 Ver Sousa, 2004. 
7 É possível que frente a uma crise da criatividade apoiada pela liberação e contaminação das 
diversas formas de arquiteturas que se estão construindo, a "forma favela" adquire um certo halo 
de atração, convertendo-se em objeto de estudos e pesquisas que, lamentavelmente, seguem 
separando a estética da vida e acabam se aproveitando destes processos sócio-espaciais como 
uma forma repugnante de estetização da miséria.  Recentemente um promotor alemão apresentou 
um projeto de um hotel que consiste na reabilitação de um grupo de casas da favela do Vidigal, 
que serão equipadas com uma arquitetura luxuosa.  
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relação de valores8 que Jorge Mario Jáuregui realiza sobre a informalidade 
desses assentamentos, desde a dimensão social e política - sempre aberta ao 
cotidiano e ao contingente - à dimensão participativa - possibilitando a 
interação da comunidade-, passando pela combinação de estratégias e a não 
hierarquização____(des-herarquização) dos espaços com sua absoluta 
disponibilidade e adaptabilidade.  
 São precisamente todas essas características que, provavelmente, 
aproximam as favelas a um modelo de urbanidade bastante contraposto ao 
existente nas nossas cidades e cheio de autênticas possibilidades para se 
continuar fazendo cidade. Frente a uma cidade formal -  normalizada, 
domesticada e sedada- abre-se a cidade informal -conflitiva, participativa e 
espontânea-, este pode ser pelo menos um bom antídoto para combater nossa 
sociedade.  
 O urbano, tal e como define Manuel Delgado "é um meio ambiente 
dominado pelas emergências dramáticas, a segmentação dos papéis e 
identidades, as enunciações secretas, as astúcias, as condutas sutis, os gestos 
em aparência insignificantes, os mal-entendidos, os sobre-entendidos...". 9 
Desde estes pressupostos, na cidade pode e deve ocorrer de tudo: o conflito 
está sempre aberto.  
 Por esta razão, queremos nos aproximar das favelas, não só para 
desativar esse familiar estigma de risco, perigo, terror e medo10, mas também 
para aprender com sua urbanidade11; e explorar o conceito de espaço público 
como espaço de um fazer e estar na cidade, que aposte mais pela liberdade 
que pela norma, pela participação aberta que pelo controle e vigilância. Ao 
largo deste ensaio iremos comprovando os limites da favela como espaço de 
e para a liberdade.12 

                                                                                                         
Ver a notícia intitulada “El lujo también llega a las favelas”, publicada no elmundo.es: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/18/suvivienda/1237405642.html consulatada  
18/03/2009 
8 Ver as quatro características destacadas por Jorge Mario Jáuregui sobre a informalidade nas 
favelas. In:  J. M. Jauregui, ‘Traumas urbanos: «urbanización» fuera de control, «urbanismo 
explosivo» in Conferencias América Latina. "Traumas urbanos. La ciudad y los desastres". 
Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona. 7-11 julio 2004 
9 Delgado, M., El animal público. Anagrama, Barcelona, 1999. 
10  Gostaríamos de diferenciar esses quatro termos. Para Giddens, "perigo e risco estão 
intimamente relacionados, porém não apresentam o mesmo significado. O que o risco pressupõe 
é, precisamente, o perigo (não necessariamente a consciência do perigo). Uma pessoa que arrisca 
algo atrai o perigo, onde o perigo é compreendido como uma ameaça aos resultados desejados. 
Qualquer pessoa que assuma um “risco calculado” está consciente da ameaça ou das ameaças 
que uma linha ação específica pode por em jogo.” (Giddens, 1991: 40). Ver também a discussão 
sobre "o retorno da incerteza" em Beck (1997: 19-24) (Pereira Leite, M., 2008, p.217). 
11  “Isto nos obriga a repensar a compreensão da urbanidade desde seu sentido tradicional, 
apontando a uma «urbanidade» definida pela acumulação e densidade de processos sócio-
espaciais, que incorporam algumas regras mínimas de orientação e ordenação. (Jáuregui, 2004) 
12 Ao longo deste ensaio, também vamos nos dando conta de como o narcotráfico em sua luta 
contra o Estado converteu essas zonas da cidade em um espaço de terror e medo.  
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2.1.  De security a safety: o papel do Estado na favela 
 Nora  Rabotnikof 13  se refere ao espaço público como o que é  
“comum”> a todos, isto é, aquele espaço que representa o interesse “geral” 
sobre os interesses “particulares”. Neste espaço o conflito se estabelece entre 
o Estado e a Sociedade. Nas últimas décadas pudemos observar como os 
valores do público foram decaindo progressivamente. O comum e o geral já 
não parecem importar tanto como o individual, e foram paulatinamente 
substituídos pelos valores privados14.Neste sentido Baumam observava como 
um dos aspectos fatídicos da grande transformação das nossas sociedades foi 
caracterizado pela clara transferência do modelo de Estado: "a passagem de 
um modelo de “Estado social” e comunidade inclusiva a um Estado 
excludente de “justiça criminal”, “penal” ou “de controle do crime”15. 
 Considerar aqui a questão da propriedade das favelas é tão oportuna 
como a chave para a compreensão do processo de construção e 
desenvolvimento das mesmas.16 Estamos diante de uma luta de poder entre 
narcotraficantes e  Estado, porém, é interessante  revisar como os 
narcotraficantes se apropriaram deste espaço. O que fizeram e fazem para 
manter o domínio físico e psicológico do território das favelas? É verdade 
que estamos diante de uma política do medo e do terror onde Estado, 
cidadãos e narcotraficantes jogam uma partida criminal, e os cidadãos, no 
meio deste conflito, se veem entre os dois lados, desconfiados de ambos, já 
que os dois fazem uso da violência. 17 
 Neste sentido, "a ênfase em questão se desloca da esfera da 
segurança (security) - isto é, desde o plano da presença/ausência de 
confiança/segurança em si mesmo - para a proteção ou segurança protegida 

                                                 
13 Como estratégia para abordar este capítulo e os posteriores revisaremos os três enfoques que 
Nora Robotnikof realiza sobre o espaço público. Ver Rabotnikof (2005) e Lariguet (2008) 
14 Este processo de privatização é ainda mais visível na América Latina do que na Europa, onde 
os princípios do Estado do Bem-Estar resistiram ao capitalismo agressivo do neoliberalismo 
defendido pelos Estados Unidos.  
15 Z. Bauman, Archipiélagos de excepciones. Comentarios de Giorgio Agamben y debate final. 
Katz y CCCB, Barcelona, 2008, p.13. 
16 Como afirma Jorge Mario Jauregui: "O fenômeno está quase sempre caracterizado por uma 
ocupação indiscriminada do solo, pelas péssimas condições de acessibilidade, inexistência de 
títulos de propriedade, carência de equipamentos e serviços e diversos graus de precariedade da 
moradia, mas por outro lado, estão marcados por um alto nível de participação da população. Ao 
mesmo tempo, a informalidade não se refere unicamente à autoconstrução, mas também incluem 
quase sempre a viabilidadade de diversos espaços públicos de uso comunitário e infra-estruturas 
fragmentadas" (Jáuregui, 2004) 
17 Neste sentido o que " os grupos ou bandos de deliquentes tem em comum com o Estado, em 
sua fase de consolidação, é a tendência a monopolizar e concentrar os meios de violência. 
(Charles Tilly apud Sousa, 2004: 155) 
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(safety) - ou, o que é igual, ao plano do abrigo/casulo, ausência de exposição 
a uma pessoa ou as suas extensões."18  
 Talvez a “security” perdida não seja outra que a “segurança 
ontológica” definida por Giddens como " um fenômeno emocional e não 
cognitivo, que “se refere a crença que a maioria dos seres humanos têm na 
continuidade de sua auto-identidade e na constância dos ambientes de ação 
social e material circundantes”19E ainda que, no caso específico das favelas, 
não seja tão fácil de  encontrar, é possivel que as relações humanas estejam 
por cima dos muros e da tecnologia da segurança.  
 
2.2  Os usos comercial e político do medo: a homologação e blandificação 
da favela 
 A segunda definição do público por Nora Rabotnikof se refere  "ao 
que é “visível” ou “manifesto”, em contraposição ao que é “oculto” ou 
“escuro”. Desde este enfoque  o que nos preocupa é estudar o limites, as 
tensões e conflitos entre o princípio da publicidade e o princípio da 
privacidade. Visualizar até que ponto a favela é um espaço público 
significará comprovar se os espaços são visíveis e manifestos a todos. Não se 
trata somente de explorar o que é visível sobre as favelas e o que permanece 
oculto, mas, principalmente, refletir sobre como se foi construindo e como se 
segue construindo a imagem da favela e dos seus habitantes e como esta 
imagem está intimamente relacionada ao medo e ao terror.  
 Ao largo do último século as favelas foram vivendo realidades que 
se separaram e se uniram progressivamente: por um lado, a realidade do dia-
a-dia, - da escassez, da miséria e da marginalidade; por outro, uma realidade 
imaginária que se apresenta com mais força - a realidade da imagem da 
favela.  
 Como diz Arendt, "o que aparece em público pode ser visto e 
ouvido por todos e tem a maior publicidade possível. Assim, a aparência - 
algo que veem e ouvem outros, igual ao que vemos e ouvimos- constitue a 
realidade."20 Porém, o que é visto e ouvido por outros e por nós mesmos 
sobre as favelas? Quem se responsabiliza por mostrar e de que maneira se 
mostra?  Estas perguntas nos fazem refletir sobre essas aparências cada vez 
mais cuidadas e melhor fabricadas por uma política da publicidade e uma 
política do ocultamento que escapam das nossas mãos.  
 
 
 
 

                                                 
18 Bauman, op. cit., p. 95 
19 Giddens, 1991: 95 y ss. apud  Pereira Leite, op. cit., p. 228. 
20 Arendt, H., La condición humana. Paidós, Barcelona, 2005, p.71. 
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Não podemos esquecer que o Estado, o narcotráfico e os cidadãos estão 
envolvidos nesta produção, e que são eles que participam na legitimação 
desta realidade da imagem, seja através dos filmes, das propagandas 
políticas21 e artísticas ou, inclusive,  visitas turísticas promovidas e vendidas 
sobre e para as favelas. Este panorama se diferencia muito de outras cidades 
que também vendem sua imagem para obter benefícios econômicos; embora 
aqui o que se está vendendo é o medo e a miséria dos seus habitantes.  
 Não podemos analisar e interpretar o que levou à produção de 
filmes22, anúncios, reportagens ou TV23, intervenções artísticas e artigos de 
opinião e literatura voltada para estes âmbitos, e mais especialmente, sobre as 
favelas do Rio de Janeiro. Tudo isso excederia o objeto do nosso ensaio. 
Porém, é importante sinalizar que sem essas imagens e narrações as favelas 
não seriam o que são. 
 Por esta razão, devemos levar em consideração "as representações 
da cidade não como objetos verificáveis em uma realidade externa,  mas 
como lugares onde as imagens são instaladas como realidade e onde os 
indivíduos são produzidos.24 A este respeito, duas intervenções recentes são 
significativas  nas favelas do Rio de Janeiro. A primeira da mão do artista JR, 
que tornou a imagem do Morro da Providência em uma paisagem de olhares 
imensamente sugerente. Quando JR em 200825 recobre as casas desta favela 

                                                 
21 Como diz Bauman, "a tutela da lei e da ordem, reduzidas cada vez mais a uma mera promessa 
de proteção pessoal, se converte em um importante, ou talvez no mais importante argumento de 
venda nos programas políticos e campanhas eleitorais. Enquanto isso, a exibição de ameaças à 
segurança pessoal passou a ser um importante, ou talvez o mais importante recurso das guerras 
de audiência dos meios de comunicação, o que amplia ainda mais o êxito dos usos comercial e 
político do medo"(Bauman, 2008, p. 91) 
22 Entre os filmes mais conhecidos da última década destacam-se Cidade de Deus (2002), Uma 
Onda no Ar (2002) e Tropa de Elite (2007), dentre outros tantos; o documentário "Halcón: los 
chicos del narcotráfico" em que 16 jovens são entrevistados, dos quais 15 já estavam mortos 
quando exibido em 2006. 
23 Como afirma Ray Surette "o mundo, tal e como se vê pela televisão, parece está formado por 
alguns “cidadãos-ovelhas” protegidos pelos “delinquentes-lobo” e por alguns “policiais-cães”. 
(Surette, 1992, p. 43. apud Bauman, op. cit., p. 91) Porém, tudo isto é muito mais complexo e 
está repleto de relações onde as cumplicidades e a corrupção saltam à luz de vez em quando, 
colocando em evidência uma rede de conivência entre Estado e narcotraficantes que supera os 
limites locais.   
24 Deutsche, R., ‘Agorafobia’, in Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte y Marcelo 
Expósito (eds.) Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa.  Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2001, pp. 289-356. Reeditado en Quaderns portàtils, nº 12. 
Barcelona:Macba, 2008. http://www.macba.es/uploads/20080311/QP_12_Deutsche.pdf  
25 A exposição realizada por JR no Morro da Providência no Rio de Janeiro se denominou 
Women e forma parte do Projeto 28MM que o fotógrafo francês está realizando em diversos 
países desde 2006. Em Women, JR capta os rostos e olhos de trinta mulheres voluntárias 
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com dezenas de olhos vigilantes, as interrogações surgem por todos os lados. 
 Como é possível que esse mundo oculto possa se fazer visível e 
exigir um outro olhar?  Será que tudo isso se transformou em uma grande 
estratégia de marketing para aumentar a fama das favelas  e de algum modo 
do artista que se aproveitou da dimensão estética do morro e de seus 
habitantes? E, para terminar, quem patrocinou toda essa operação da 
imagem?  
 A segunda intervenção que queremos ressaltar na construção da 
imagem da favela é o fenômeno “Favelatour” lançado desde 1992 na favela 
da Rocinha. 26O fato de que a visita à favela tenha sido incorporada à oferta 
turística da cidade nos gerou uma enorme peturbação e curiosidade. Como é 
possível que o lugar da miséria e do horror tenha se tornado  um espetáculo? 
Que se pague para visitar as favelas não significa que esta tenha se 
tranformado em uma mercadoria, mas sim, em cultura.27  De repente, aquela 
zona noire, escura e oculta que nos interessava mostrar se tornou uma 
símbolo de identidade, e por esta razão, foi necessário construir uma imagem 
e, principalmente, promover uma autêntica estetização.28 Assim, uma vez 
elaborada essa imagem e predispostos os espectadores, o espetáculo está 
servido: a favela se homogeniza e se blandifica 29 igual aos campos de 
concentração alemães da II Guerra Mundial, só que aqui a proximidade à 
morte é ao vivo e a cores.30   
 
 
 
 

                                                                                                         
moradoras desta favela e as coloca como forma de out-doors nas fachadas mais destacadas da 
paisagem do morro.   
26 O “Favelatour” da Rocinha se converteu em uma atração de ordem prioritária para aqueles 
turistas aventureiros que buscam  aproximar-se da realidade do lugar. Por apenas $30 dólares por 
pessoa se pode realizar uma excursão pela favela que conta com um guia que fala inglês, 
irônico? (ou triste?)  
27 Niklas Luhmann  diz: " A cultura sabe por si só todas as especificidades do que é cultura: 
constroi suas próprias diferenças de comparação nacional (...) A escolha pela moda da cultural 
divestity legitima uma posição conservadora a respeito da própria cultura, e apenas uma única 
relação com respeito às outras." (Luhmann, , 2000, p.124) 
28  Como afirma Magali Haber "a estetização pode ser pensada como um modo de fazer 
assimilável e homogêneo o diverso", um modo de deixar passar pelo filtro do visível qualquer 
estranheza até torná-la "familiar e agradável, objeto de prazer e consumo." 
29 Sobre o termo da blandificação ver o livro de Alissa Quart Blandet: The Buying and Selling of 
Teenagers. (2003), e sobre o poder das marcas e a homogenização o de Naomi Klein No logo. 
(2007). Uma boa interpretação de ambos aplicada à cidade é o ensaio de Francesc Muñoz 
Urbanalización (2008). 
30 Para uma reflexão sobre as imagens do holocausto judeu ver o ensaio de Georges Didi-
Huberman Imágenes pese a todo. (2004) 
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2.3.  Da comunidade pobre ao hipergueto violento: medo e controle de 
limites 
 
 A última definição que apresenta Rabotnikof é a do público como 
"aquilo que é “aberto” ou “acessível” a todos, ao menos aos que gozam do 
status de “cidadão”, em contraposição  ao “enclausurado”. É possível que em 
um primeiro momento a favela respondesse a esta definição, na medida que 
estava aberta e era acessível para qualquer pessoa, e que essas podiam 
apropriar-se de seu território. Neste sentido, se o território sobre o qual se 
constituia a favela tivesse que apresentar algum caráter primordial, seria, 
certamente, a ausência de titularidade.    
 Entretanto, existe uma parte da definição de Nora Robotnikof que 
não se encaixa: a que faz referência ao status de cidadão;  porque 
precisamente, se no início ficou claro a acessibilidade a essas terras, por outro 
lado, não era tão imediata a condição de cidadão dos que ali viviam. Os 
habitantes desses assentamentos são pessoas normalmente marginalizadas, 
sem documentos, excluídas. Caracterizam-se por sua absoluta carêcia de 
formalização, normalmente se encontram fora da lei e seu perfil responde ao 
conceito “dos sem”: “sem trabalho”, “sem documento”, “sem terra”, “sem 
dinheiro” e por isso estão condenados a carecer do status de cidadão. 
 Ao final, comprovamos que as duas condições definidas por 
Rabotnikof estão longe de cumprir-se na favela: está aberta e ser acessível a 
todos os cidadãos. E se isso é verdadeiramente assim, é nossa obrigação 
perguntar por este processo de clausura e sua consequente materialização. Ou 
seja, quem e o que está impedindo  o livre acesso a estes espaços e porque os 
que ali vivem se sentem mais que nunca cercados e impossibilitados de viver 
sua vida como cidadãos?31 
 Afirma Agambem em tom irônico: "a favela é um lugar interessante 
porque não existe propriedade (...) É uma cidade sem direitos de propriedade, 
onde não se paga aluguel e não existe polícia. E este é um modelo muito 

                                                 
31 "Indiscutivelmente, desde o ponto de vista da definição jurídica de cidadania, os residentes das 
favelas enquanto portadores de direitos civis e políticos são cidadãos. Porém, este estatuto é 
questionável já que esses segmentos populacionais estão constituídos, em sua maioria, por 
indivíduos sem trabalho assalariado estável, nem direitos sociais garantidos, nem propriedade 
territorial ou empresarial, nem possibilidade de acesso ao sistema de seguros privados. Na sua 
condição de assalariados precários ou de partícipes da economia informal, usufruem de poucos 
direitos sociais vinculados ao trabalho. Além disso, a presença do crime violento nos lugares de 
moradia, bem como os estigmas e a criminalização que sofrem, obstacularizam ações coletivas 
para a expansão dos direitos através de revindicações dirigidas às instituições estatais que seria o 
outro caminho possível para a obtenção dos direitos de cidadania, alternativo àquele vinculado às 
relações laborais-. Neste contexto, o acesso aos direitos de cidadania, incluindo direitos civis, 
dos habitantes da favela é parcial - o direito à segurança e à própria vida - são precariamente 
garantidos pelo Estado" (Pereira Leite, 2008,  p. 230) 
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interessante de cidade para o futuro." 32 Efetivamente, Agamben não está 
falando sério porque sabe que existe algo mais por trás do que diz.  
 
 
É normal que não exista propriedade e que não se pague aluguel; entretanto, 
poderíamos dizer que existe nas favelas quase desde suas origens uma “lei 
não escrita".33  
 Não podemos analisar aqui como se passou do domínio dos 
“valentes” ao terreno dos “bandidos ou narcotraficantes”, nem como essa 
mudança significou a passagem de uma comunidade pobre a um hipergueto 
violento. 34Seja como for, ambas representações estiveram presentes desde o 
início das favelas: como lugar de solidadridade e participação, e/ou como 
espaço de medo, violência e descontrole; assim a condição de "favelado" 
esteve sempre condenada a uma estigmatização e a um medo duplo35: seja 
como cúmplice dos traficantes ou como possível informante da polícia. 36 
 Neste sentido, as pesquisas realizadas por Márcia Pereia são 
bastante reveladoras ao considerar  "a hipótese de que a co-existência e os 
contatos com a criminalidade violenta em um território transformaria as 
favelas de "lugares" densos no plano da sociabilidade, a "espaços" onde os 
laços sociais são frágeis e a interação social está crescentemente esvaziada de 
seu sentido e de suas possibilidades.37Alguns indicam que esta hipótese é 
plausível.38 Por isso, é possível que nas favelas do Rio de Janeiro onde a 

                                                 
32 Agamben apud Bauman, op. cit., p.109-111 
33 Neste sentido, o que apresenta Sousa nos parece bastante significativo quando destaca um 
relato de um jornalista, efetuado em 1924 no Rio de Janeiro, afirmando que "a favela, não 
conhecia a polícia, não conhecia impostos, não conhecia as autoridades, mas em contraposição 
conheciam a Zé da Barra (um valente), e a ele se obedecia. Zé da Barra se converteu no chefe 
indiscutível da Favela."  (Costallat apud Valladares, 2000: 11 apud Sousa, 2004, p. 176) 
34  Como afirma Bauman, "se os guetos comunitários eram totalidades sociais relativamente 
autosustentáveis e auto-reprodutivas, que incluiam réplicas em miniatura da estratificação do 
conjunto social - com suas divisões e instituições funcionais desenhadas para servir ao conjunto 
das necessidades da vida comunitária, por outro lado, os hiperguetos não são precisamente 
comunidades auto-sustentáveis. São conjuntos humanos artificiais e ostensivamente incompletos, 
são conglomerados e não comunidades. São condensações  topográficas incapazes de subsistir 
por conta própria." (Bauman, 2003, p. 187). 
35 Talvez esse  medo da polícia  e dos narcotraficantes provoque uma ausência de ação e uma 
apatia própria do habitante da favela. Como diz Arendt, "politicamente falando, o medo (e não 
me refiro à ansiedade) é a desesperação devida a uma impotência quando se alcança os limites 
dentro dos quais é possível a ação". (Arendt, 2008, p.104) Existe algo em comum com a situação 
dos habitantes das favelas.  
36 Neste sentido, "a vulnerabilidade dos favelados é reproduzida pelo domínio do crime violento 
nas moradias, e também pela atividade repressiva dos agentes e instituições estatais que 
submetem esta população a uma violência policial cotidiana, reforçando assim seu isolamento 
social e institucional.” (Pereira Leite, M., 2008, p. 216) 
37 Ver Wacquant, 2001  
38 Pereira Leite, op. cit., p.231-232 
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violência e o medo persistem, estaremos mais próximos ao fenômeno do 
hipergueto que do gueto comunitário, tal e como define Loïc Wacquant; e 
que inclusive, este fenômeno tenha mais a ver com a maneira que as relações 
humanas são estabelecidas que com a dimensão e o número de habitantes da 
favela.  
 Agamben continua a refletir sobre estas situações urbanas extremas 
onde os problemas de inclusão e exclusão são provavelmente a relação chave 
deste processo. Assim, propõe o entendimento desses fenômenos sócio-
espaciais como um autêntico contra-laboratório, e chega a desenhar um 
paralelo entre as favelas e os campos de refugiados, tentado comprender a 
situação da expropiação da cidadania sofrida por estes habitantes.39 
Todos esses argumentos nos servem para refletir sobre estas situações 
metropolitanas e principalmente para ser conscientes da necessidade de 
integrar as fronteiras e os limites, impedir as muralhas físicas ou imaginárias 
que bloqueiam o acesso ao que é aberto ou comum, que impedem a 
visibilidade e permeabilidade, clausuram o humano e segregam o diferente.40 
 
3. O que divide o muro? Medo e segregação sócio-espacial: um eco-limite     
desumano  
 
 Os muros são limites, bordas, fronteiras. São estruturas de separação 
que segundo Marcuse podem representar distância, tensão, hostilidade, medo, 
desiguladade e alienação. Os muros representam poder e proteção, mas 
também, isolamento; segurança, e ao mesmo tempo medo. Segundo o autor, a 
única maneira de compreender o sentido de um muro é aproximar-se  ao 
entendimento de sua realidade e principalmente aos conflitos que existem em 
ambos lados. 41 
 Assim, é necessário perguntar primeiro se a razão para esta 
legitimação física é uma forma de perpetuar o poder, ou defende-se dele, ou, 

                                                 
39 Ver Agamben apud Bauman, 2003, p.109-111 
40 Agambem nos recorda recentemente  Foucault quando nos propõe que o espaço da nova 
metrópole é o resultado da fusão dos paradigmas da lepra e da peste. "Em outras palavras, 
começa-se a  projetar sobre o esquema da exclusão e separação da lepra, o esquema da 
vigilância, do controle, da individualização e da articulação do poder disciplinário - de modo que 
se trata de individualizar, subjetivizar e corrigir ao leproso o tratando como vítima da peste. 
Deste modo, cria-se um esquema duplo: por um lado a simples oposição binária entre 
doente/saudável, louco/normal, e (nós acrescentaríamos informal/formal), e por outro lado uma 
série complicada de disposições diferenciadas de tecnologia e dispositivos que subjetivam, 
individualizam e controlam os sujeitos". (Agamben, 2006) 
41 P Marcuse, ‘Walls of fear and walls of support’. in Architecture of Fear. N. Ellin (eds.) 
Princeton Architectura Press, New York, 1997. p. 104 
41 Véase Zuenir Ventura apud R Segre, Rio de Janeiro Metropolitano: Saudades da Cidade 
Maravilhosa. in Arquitexto - Vitruvius. Viewed on 20 August  2009 
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mais precisamente, se o muro reforça a dominação ou a vunerabilidade dos 
que ali vivem; se tendem a fortalecer as relações hierárquicas entre os 
diferentes ou se abre caminhos para uma maior igualdade; e principalmente, 
se promovem seguraça ou se geram medo. 
 O caso recente da construção de um muro, conhecido como eco-
limite, ao redor de onze favelas da zona sul do Rio de Janeiro, nos fez refletir 
sobre a sua necessidade e oportunidade, sobre a validade dos seus limites e as 
causas e consequências dos processos de segregação, privatização, clausura e 
exclusão que estão  sendo produzidos.  
 Como já se sabe, a "cidade partida" - que divide os morros e o 
asfalto - apresentam um total de 5,5 milhões de habitantes distribuidos por 
todas as áreas da cidade em assentamentos precários e informais, bem como 
condomínios de luxo e bairros formais. 42  Esses habitantes compartilham 
esperanças, medos e muros. Os muros que separavam o morro do asfalto 
foram quase sempre invisíveis: muros de exclusão, de injustiça, de omissão e 
de terror. Entretanto, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, recentemente,  
resolveu legitimar por completo esses muros invisíveis que já separavam 
social e espacialmente esses dois mundos da cidade.   
 É certo que o crescimento descontrolado das favelas atinge os 
espaços não contemplados como urbanizáveis, mais concretamente, as áreas 
de proteção ambiental determinada pela Mata Atlânica. 43Este processo se 
converteu na desculpa do Governo  para rodeá-las com um muro que não 
permita este crescimento, e que por parte das administrações públicas foi 
denominado como "eco-limite".44 A justificativa ambientalista do Governo 
esconde uma proibição taxativa do crescimento e expansão horizontal dessas 
favelas,  e gera uma inquietação duvidosa sobre suas causas e consequências: 

                                                 
42  Ver Zuenir Ventura apud R Segre, Rio de Janeiro Metropolitano: Saudades da Cidade 
Maravilhosa. in Arquitexto - Vitruvius. Viewed on 20 August  2009 
43 Essas ocupações irregulares se expandem de uma forma desenfreiada e veloz. Segundo o 
estudo do Instituto Pereira Passas, de 1999 a 2008 houve um crescimento geral de cerca de três 
milhões de metros quadrados, correspondentes a um aumento de 6,8% em áreas ocupadas por 
favelas, porém, este crescimento é diferente dependendo da zona da cidade. As favelas da Zona 
Oeste do Rio de Janeiro tiveram uma expansão horizontal de 12%, enquanto que na periferia do 
Município e na Baixada de Jacarepaguá, o crescimento foi de 9%. Na Zona Sul  permaneceu 
praticamente "estável, apresentando um pequeno descrescimento" e nas Zonas Centrais e Norte 
entre 3% e 4%, aproximadamente. Curiosamente, segundo essas estatísticas, o crescimento das 
favelas que serão muradas, as da Zona Sul, não havia sido tão considerável como em outras áreas 
da cidade. Inclusive demonstra-se como uma delas, a favela Dona Marta, decresceu, e o resto dos 
assentamentos cresceu apenas um 1,18% nos últimos 10 anos. (Instituto Pereira Passos, 2009, p.2) 
44 Na primeira fase do projeto pretende-se cercar onze favelas da Zona Sul através de 14,6 
quilômetros de muros de concreto de 3 metros de altura. Estamos diante de um investimento de 
R$ 40 milhões (uns 13 milhões de euros). Indiscutivelmente, um dos maiores investimentos em 
obra pública-estatal dos últimos tempos (Cançado, 2009) 
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será que este "beneficio ambiental" justifica seu impacto e custo sócio-
cultural? Porque um muro? 
 A decisão do muro apresenta todos os componentes de um proceder 
tirano, e como diz Hannah Arendt, "as tiranias estão condenadas ao desastre 
porque destroem o estar junto dos homens: ao isolá-los entre si, busca 
destruir a pluralidade humana.”45Por isto, frente à segregação e à exclusão 
dessas barreiras de concreto, propor estratégias de acessibilidade e 
permeabilidade talvez signifique pensar o público como lugar de integração. 
 Por outro lado, apesar da polêmica gerada, o muro segue adiante, 
representando uma nova barreira que se une a outras já existentes, 
fomentando a desigualdade, e consequentemente, o medo. Deste modo, 
continuamos sem sair desses modelos urbanos caracterizados pela construção 
impositiva de um muro e pela negação dos princípios de participação e vida 
pública, de diálogo e construção coletiva.  
 Nos limites de um planejamento defensivo, o projeto do eco-limite, 
ao invés de evitar o conflito, o promove. Descrimina-se, enclausura-se e 
oprime-se em nome da proteção ambiental. Por outro lado, quando se destaca 
que o objetivo é proteger a natureza, não temos mais remédio que perguntar-
nos: a que preço e com que consequências? Será o muro a única forma de 
preservar  as matas no Rio de Janeiro? 
 O projeto do muro nega a legitimidade dos assentamentos informais 
como parte da cidade. Produz um isolamento ao que já está absolutamente 
marginalizado, quando, ao contrário, o que seria necessário era encontrar e 
materializar novos pontos de conexão, aqueles capazes de constituir um nexo 
social e uma integração sócio-espacial no tecido urbano da cidade para 
conseguir (difundir, integrar disseminar?difuminar) os limites entre o que se 
considera cidade formal e cidade informal.  
  Com este ensaio, queríamos simplesmente mostrar a articulação 
entre violência, pobreza e exclusão social, associadas aos processos de 
privatização, segregação e clausura que vem sendo enfatizados pelas políticas 
urbanas que dão prioridade a segurança e ao controle social. É evidente que 
estas intervenções inibem os próprios direitos de cidadania e acabam por 
produzir um ciclo de vulnerabilidade econômica e social, como também de 
fragilidade política, onde o único que se consegue é agudizar a sensação e a 
percepção do medo na cidade.  
 Portanto, o importante seria deixar de planificar a cidade de uma 
forma defensiva, evitando construir arquiteturas fortalezas que excluam  
determinados grupos sociais. É necessário uma ação política organizada para 
resistir aos muros e aos novos padrões de segregação. Por isso, é necessario 
repensar a forma de constuir as cidades desde a revindicação do público. 
 

                                                 
45 H Arendt, La promesa de la política. Paidós, Barcelona, 2008, p.104   
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