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Este não é um texto sobre favela, é sobre cidade. Não porque pretenda sustentar 

uma posição valorativa de que a favela pertence à cidade, o que, além de óbvio, 

esconderia justamente o que precisa ser discutido. Tampouco porque intencione 

negar a especificidade da favela, que também precisa ser discutida. Apesar de ter 

como foco a favela, este texto versa sobre a cidade exatamente porque pretende 

contribuir para a urgente tarefa de elaborar uma perspectiva capaz de redefinir 

a relação entre a favela e os demais espaços populares da cidade.

Sua premissa fundamental é a de que o fim do ciclo da modernização con- 

servadora, formalmente encerrado com a Constituição de 1988, e sociologicamente 

superado à medida que o direito constitucional realiza seu processo de decantação, 

desloca o lugar que a favela historicamente ocupou na vida das metrópoles 

brasileiras, abrindo espaço para uma nova visada que permita pensar a favela 

como uma forma urbana que não necessariamente precisará desaparecer para que 

se assegure sua completa inscrição na vida da cidade. Supera-se assim, também, o 

velho debate remoção versus urbanização, que até hoje ainda estrutura e esteriliza 

os embates ideológicos sobre a questão da favela. 

A noção de modernização conservadora foi amplamente consagrada pela socio-
logia política produzida entre os anos compreendidos entre 1970 e 1980, para 
dar conta da natureza do processo de industrialização/urbanização que ocorreu 
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com enorme intensidade entre os anos 1940 e 1970.1 Uma modernização que, 
ao mesmo tempo que arrancou o homem brasileiro da submissão e indigência 
da vida rural em que se encontrava, trazendo-o para as cidades e suas periferias e 
inserindo-o em formas modernas de relação de produção, o manteve afastado da 
política e da cidadania, seja por meio da engenharia corporativista, que capturou 
a energia cívica de sua vida sindical e associativa, seja por meio de mecanismos de 
controle político do homem urbano, que encontraram nas diferentes formas 
de segregação urbana uma poderosa aliada – e entre suas formas possivelmente 
a favela tenha sido sua fórmula mais bem-sucedida. Para tal processo não foi 
irrelevante a condenação do Partido Comunista à clandestinidade, facilitando o 
caminho para a conformação de um clientelismo urbano recessivo, sem o qual 
não se pode compreender a lógica de expansão de grandes cidades como São 
Paulo e Rio de Janeiro.

O esgotamento do ciclo de modernização conservadora se explica, em 
parte, pela consolidação dos processos de substituição das importações e das 
exportações, que permitiu a criação de uma pujante economia industrial; mas 
também pela superação da ordem autoritária com a instauração da Carta de 
1988, que tornou possível, pela primeira vez, a estabilização do país sob uma 
democracia liberal. Afirmam-se, com isso, os ideais de igualdade e de liberdade 
como valores perpétuos do novo país que se está a criar. 

De fato, a Carta de 1988 fixou “um desenho imaginário de país” (Lessa, 2008: 
378), que tem no sistema de direitos fundamentais seu núcleo básico (Cittadino, 
1999). Há muitas evidências de que os valores inscritos na Constituição vêm 
cumprindo seu processo de decantação, modulando os interesses e apetites dos 

segmentos emergentes. Conforme já afirmado em outra oportunidade, 

se é certo que a transição como obra em progresso só encontrará seu termo 
quando os segmentos populares se apropriarem efetivamente da política, 
radicalizando sua potencialidade cidadã, é igualmente certo que, caso 
venham a realizar esse percurso, não poderão mais ignorar os valores demo-
cráticos instilados na vida brasileira pela Carta de 88. (Burgos, 2010: 128) 

Dessa forma, faz sentido argumentar que a nova ordem jurídica está em 
conflito aberto com o regime urbano, forjado ao longo do processo de moderni-
zação conservadora.2 Com base nesse enquadramento do problema, também 

1 Para citar algumas das referências clássicas dessa bibliografia, vale lembrar A Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes 
(1978); Autoritarismo e Democratização, de Fernando Henrique Cardoso (1975); Liberalismo e Sindicato no Brasil, de Luiz Werneck 
Vianna (1978); e Cidadania e Justiça, de Wanderley Guilherme dos Santos (1987).
2 Adota-se aqui a noção de regime urbano apresentada por Luiz Cesar Queiroz Ribeiro (2007: 35), a saber: “as condições e formatos 
institucionais pelos quais em cada cidade tomou forma o processo de incorporação das camadas populares ao poder urbano comandado 



85

Favela, Conjuntos Habitacionais, Bairros Populares e outras Formas Urbanas

faz sentido indagar sobre os efeitos de tal conflito sobre a favela, que, embora 
originária do liberalismo econômico da República Velha, se afirmou como 
eficiente mecanismo de controle político e social dos egressos do processo de 
desruralização que acompanha a modernização conservadora. 

A Perspectiva do Direito à Cidade

Nesse contexto de decantação de direito constitucional, a noção de direito à 
cidade assume especial utilidade heurística para se pensar a relação entre a favela 
e os demais espaços populares. 

A 5ª edição do Fórum Urbano Mundial do United Nations Human Settlements 
Programme (UN-Habitat), realizado no Rio de Janeiro, em 2010, teve como tema 
o direito à cidade. No resumo do Estado das Cidades do Mundo – título do relatório 
produzido pelo UN-Habitat (2010) – observa-se que 

o conceito de direito à cidade tem sido usado de diferentes maneiras 
em todas as regiões, países e cidades do mundo. Em alguns lugares tem 
sido usado como um arco teórico e político, focado no cumprimento, 
empoderamento, participação, autorrealização, autodeterminação e várias 
formas de proteção dos direitos humanos em nível municipal. Em outros 
lugares, o conceito tem servido como plataforma para ação, enquanto, em 
algumas cidades, o conceito está ausente do discurso político: ou não se usa 
ou não está completamente banido. (UN-Habitat, 2010: 20)

Importante notar que, além de fatores como desigualdades históricas socioeco-
nômicas, miséria absoluta, degradação do meio ambiente e os desastres naturais 
relacionados com as mudanças climáticas, o relatório destaca que “mecanismos 
e instituições inclusivos mal-definidos ” (UN-Habitat, 2010:21) também impõem 
limites à luta pelo direito à cidade.3 

Em suas considerações finais, o documento assevera que “o direito à cidade 
pode oferecer às autoridades municipais a plataforma de que elas precisam para 
uma ampla gama de políticas e iniciativas que promovam um entorno urbano 
inclusivo”, sustentando, ainda, que o 

pelas elites políticas locais e as forças de acumulação urbana”. Para o autor, “a eficácia dos regimes urbanos de cada cidade teve como 
fundamento a manutenção no plano nacional de um regime político caracterizado fortemente por governos autoritários e ditatoriais 
que permitiram a instauração de um processo controlado de negociação da incorporação das massas urbanas no sistema político e nos 
benefícios do crescimento econômico acelerado”. 
3  O documento também aponta “deficiências nos instrumentos que possibilitam entender e antecipar alguns dos fatores que geram 
mais desigualdades” (por exemplo, a escassez de terra e a concentração da propriedade na mão de alguns poucos; a falta de políticas 
redistributivas; os mercados habitacionais ineficazes etc.) (UN-Habitat, 2010).
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direito à cidade clama por um tipo holístico, equilibrado e multicultural de 
desenvolvimento urbano, que deve impregnar todas as áreas das políticas, 
incluindo o uso, o planejamento, a gestão e a reforma do solo, e deve fazê-
lo em estreita cooperação com as agências do governo e com a sociedade 
civil. (UN-Habitat, 2010: 21)

Portanto, ao mesmo tempo que aponta para uma agenda de direitos materiais 
relacionados à infraestrutura urbana básica e aos direitos sociais, a UN-Habitat 
também valoriza os aspectos processuais inerentes à luta pela afirmação des- 
ses direitos. 

O recente protagonismo do direito à cidade no debate público internacional 
encontra um óbvio precursor no influente livro, originalmente publicado em 
fins dos anos 1960, de Lefebvre (2006). Nele, o autor faz uma análise crítica do 
esgotamento da agenda do Welfare State, que apesar de fazer com que “a antiga 
miséria proletária se atenue e tenda a desaparecer nos grandes países industriais”, 
criou “uma nova miséria, que toca principalmente o proletariado sem poupar 
outras camadas e classes sociais: a miséria do habitat, a miséria do habitante 
submetido a uma quotidianeidade organizada (na e pela sociedade burocrática do 
consumo dirigido)” (Lefebvre, 2006: 142-143). Vale dizer, uma miséria decorrente 
da expulsão dos segmentos populares da cidade para os conjuntos habitacio- 
nais das periferias.

Assim é que, após admitir o avanço proporcionado pela ampliação de direitos 
sociais – “direitos mal reconhecidos tornam-se pouco a pouco costumeiros 
antes de se inscreverem nos códigos formalizados” –, entre os quais o direito 
ao trabalho, educação, saúde, habitação etc., Lefebvre sustenta que uma nova 
fronteira se impõe com a identificação do direito à cidade, isto é, o direito  
“à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos 
ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses 
momentos e locais”. E adverte que, para a classe operária, “rejeitada dos centros 
para as periferias, despojada da cidade, expropriada assim dos melhores resultados 
de sua atividade, esse direito tem um alcance e uma significação particulares” 
(Lefebvre, 2006: 142-143). 

Ao recuperar o argumento de Lefebvre, o objetivo, aqui, não é o de colocar à 
sombra toda uma agenda de acesso a direitos sociais que está longe de ter sido 
universalizada nas metrópoles brasileiras, mas chamar a atenção para o fato de 
que ela sozinha já não é suficiente para assegurar a cidadania dos homens  
das favelas e periferias. Realmente, é possível afirmar que, pelo menos desde 
os anos 1980, favelas e periferias viram avançar seu acesso aos direitos sociais, 
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incluindo educação, saúde e acesso a bens coletivos como água, energia elétrica e 
saneamento. Mesmo sem ter assegurado o pleno acesso a tais direitos, é inegável 
que essa agenda se afirmou politicamente, comprometendo as elites locais e 
regionais e as lideranças políticas. O que não avançou na mesma proporção foi 
o direito a ter direitos de seus moradores, isto é, sua condição de cidadão capaz 
de participar do debate público sobre decisões que interessem ao seu lugar de 
moradia e à sua cidade, e isso, segundo a perspectiva adotada neste capítulo, 
pressupõe o acesso à cidade no sentido lefebvreano, ou seja, acesso à centralidade e 
à diversidade urbanas, às diferentes oportunidades que a cidade oferece, incluindo 
acesso a instituições políticas e culturais e acesso à justiça.

Um exemplo ilustra bem o que está em questão: bem antes da ocupação militar 
da Vila Cruzeiro (favela localizada no subúrbio do Rio de Janeiro), ocorrida em fins 
de 2010, este autor recebeu convite por parte de algumas de suas lideranças para 
ajudá-los a construir uma reivindicação que revela bem o que está em discussão. 
Preocupados com o fato de as novas gerações ficarem muito restritas à vida na 
favela, manifestavam inquietação com a decadência de bairros de seu entorno, 
como Penha e Olaria, e defendiam a criação de um grande centro cultural no 
antigo prédio do Cine Olaria. Para eles, assegurar espaços que permitam que seus 
filhos tenham acesso a centralidades urbanas já é tão importante quanto foi a 
luta por água e luz em outras épocas.

Dessa perspectiva do direito à cidade, discutir as especificidades da favela 
em face de outras formas urbanas torna-se menos importante do que voltar a 
atenção para a construção de parâmetros comuns capazes de contemplar, além 
da favela, diferentes espaços urbanos como conjuntos habitacionais, loteamentos 
irregulares e bairros populares,4 que passariam a ser entendidos como formas 
urbanas que se diferenciam menos por uma suposta singularidade morfológica – 
de resto, cada vez mais imprecisa –, e mais pelo grau de acesso à cidade.

Em sua tese de doutorado sobre o Conjunto Habitacional Cidade Alta 
(localizado no subúrbio do Rio de Janeiro), Mario Brum (2011) demonstra que 
não apenas o conjunto funcionou como antessala da construção de uma nova 
favela na região, criada para abrigar parentes egressos de famílias moradoras do 
conjunto, mas também que o próprio conjunto foi se favelizando, com a ocupação 

4 Um esforço nessa direção foi realizado por Marcelo Burgos e Maria Alice Rezende de Carvalho (2011), por meio da construção do Índice 
de Democratização da Cidade (IDC). Ele contempla três dimensões: a qualidade dos domicílios; o grau de acesso aos serviços urbanos; e 
os direitos do morador à privacidade e à mobilidade. O IDC faz parte de um manual de metodologia para a formulação do Diagnóstico 
Social Participativo do Programa Morar Carioca, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. O manual foi encomendado pelo Instituto 
de Arquitetos do Brasil (IAB), a fim de subsidiar os escritórios de arquitetura responsáveis pela elaboração dos projetos de intervenção 
urbana do programa.
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de áreas coletivas pela construção dos denominados puxadinhos. Além disso, 
Brum também constata que a indistinção entre a favela e o conjunto habitacional 
chega a tal ponto que, em dado momento, os moradores do conjunto se dão 
conta de que a favela vizinha encontra-se mais estruturada que o Conjunto 
Habitacional, o que leva sua associação de moradores a perceber as vantagens de 

ser favela, filiando-se durante um período à federação de associação de favelas e 
não à de bairros.

A perspectiva do direito à cidade permite, afinal, formular uma linha de refle-
xão capaz de superar o isolamento político e analítico da favela, contribuindo 
assim para a construção de uma agenda mais universalista de luta pela cidade 
e pela cidadania.5 

Para avançar nessa direção será preciso, no entanto, refletir sobre as razões 
que levaram a favela a ser isolada politicamente e transformada, sobretudo no 
Rio de Janeiro, em inimiga da cidade. 

Sobre o Isolamento Político da Favela

A hipótese aqui proposta é a de que o isolamento da favela, e sua construção 
como inimiga da cidade, foi um dos mecanismos de controle social do mundo 
popular urbano ao longo do processo de modernização conservadora – com-
plementar à engenharia corporativista. 

A favela serviu como forma de acesso subalterno dos de baixo às migalhas da 
modernidade, mas também como biombo entre os demais segmentos populares 
e a cidade. Isso fica evidenciado quando se acusa a favela e a favelização de 
responsável pela degradação de bairros populares dos subúrbios do Rio de Janeiro. 
De fato, por diferentes vias, seja nos principais veículos de comunicação, na 
política e até em trabalhos acadêmicos, tem sido frequente identificar a favela 
como uma espécie de inimiga da cidade – acusam-na de desvalorizar os imóveis 
dos bairros de classe média, de degradar os bairros populares e de descaracterizar 
e degenerar os conjuntos habitacionais. E mesmo na periferia, basicamente 
ocupada pela chamada autoconstrução em loteamentos irregulares, a favela é 
percebida como ameaça, contra a qual se opõem formas defensivas que legitimam 

5 Ainda que com variações, tal perspectiva também tem sido defendida por outros autores, entre os quais se destaca Pedro Claudio 
Cunca Bocayuva (2009: 13). A questão, diz ele, “é a de tornar a periferia o centro de uma nova dinâmica que supere os limites da 
comunidade de identidade, da naturalização do lugar fixo, para uma afirmação de mobilidade e acesso que oriente as políticas de 
construção e fortalecimento de potencialidades que só podem ser desenvolvidas dentro de um novo olhar sobre a economia e a 
ecologia social e política da cidade”. 
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a formação de condomínios fechados de baixa renda e, o que é mais comum, a 

difusão de formas de controle do território pelas chamadas milícias.

Mas a favela também foi convertida em inimiga da cidade em um sentido 

mais geral: seu crescimento exponencial é tratado como ameaça à paisagem 

e ao meio ambiente; a favelização, supostamente, afugentaria os negócios, as 

empresas e o turismo. Por fim, além de corporificar a representação difusa de 

violência urbana, a favela ameaçaria ainda a moralidade pública, do que seria 

expressão a sua associação aos chamados funks proibidões, que, segundo se diz, 

fazem apologia ao uso de drogas e ao sexo irresponsável. 

Notável, portanto, que a forma urbana favela, que deixou de ser apenas forma 

para se converter em representação social desde o início da República Velha, 

quando se afirmava no país, em especial no Rio de Janeiro, um ideal excludente 

de cidade – caro à França da Belle Époque, que surge após a repressão aos operários 

da Comuna de Paris –, se transforma em verdadeira obsessão carioca, deslocando 

o debate do direito à cidade para uma espécie de luta contra (ou a favor) da favela 

(Valladares, 2005; Burgos, 1998). Daí se segue, quase que inevitavelmente, uma 

responsabilização individualizada dos moradores da favela diante do que seria 

a decadência da cidade, e uma tendência bastante acentuada de criminalização 

do favelado. 

Por seu turno, a vida associativa das favelas, quando consegue sobreviver ao 

avanço das gangues de traficantes e milicianos6 que arrasam sua sociabilidade, 

tende a adotar uma perspectiva hiperlocalista na sua luta pelo direito à cidade, 

particularizando de tal maneira sua ação política que, no limite, a própria ideia 

de cidade desaparece, dando lugar a uma territorialização generalizada que 

fragmenta a cidade em mil pedaços, cada qual buscando um caminho próprio 

às fontes de acesso à política, a fim de conquistar bens coletivos de primeira 

necessidade (Burgos, 2005).7 

6 Os termos milícia e miliciano foram adotados pela grande mídia do Rio de Janeiro e consagrados pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito das Milícias, instaurada em 2008 pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tais termos têm sido utilizados para qualificar 
grupos – em geral compostos por policiais e ex-policiais, bombeiros e ex-bombeiros – que se posicionam como verdadeiros donos do 
território, impondo regras e normas às favelas que se encontram sob o seu domínio.
7 A lógica da fragmentação é tão radical que se manifesta até mesmo no interior das favelas. Dados colhidos em pesquisa de campo 
que, mesmo em comunidades relativamente pequenas e que, para todos os efeitos, pertencem à mesma favela, as fronteiras são 
sempre lembradas e avivadas por lideranças locais e por moradores. Assim é o caso, por exemplo, das favelas do Cantagalo e do Pavão-
Pavãozinho, em Copacabana, nas quais os moradores do Cantagalo fazem questão de se diferenciar dos do Pavão-Pavãozinho. O mesmo 
se aplica ao Borel e à Casa Branca, localizadas na Tijuca: moradores do Borel têm reclamado que a Casa Branca tem sido privilegiada 
pelas ações recentes do poder público (Agradece-se, aqui, a contribuição dos pesquisadores Mauro Amoroso e Luiz Fernando Almeida 
Pereira). Longe de ser especificidade dessas áreas, a lógica fragmentadora recorta o território da esmagadora maioria das favelas.



90

Cidades saudáveis? alguns olhares sobre o tema

Assim, se de um lado a questão da favela se reduz à questão da comunidade A 
ou B, não encontrando via de tradução em uma abordagem mais geral, de outro 
lado, a favela captura quase completamente a questão urbana, deixando invisíveis e 
desarticulados os outros espaços urbanos populares, também seduzidos pela prática 
de acusação à favela. Em suma, ao menos no Rio de Janeiro, a favela – ou melhor, 
cada favela, e, a rigor, cada pedaço de favela – ocupa quase completamente o  
espaço da questão urbana, inibindo a formação de uma perspectiva mais universal 
de luta pelo direito à cidade. Desse modo, moradores de um bairro popular 
empobrecido como é Olaria, por exemplo, se percebem profundamente distantes 
dos moradores do Complexo do Alemão – do qual é vizinho – como se houvesse 
entre eles uma diferença que, no limite, tornasse completamente impossível 
defenderem uma agenda comum. Ou, para citar outro exemplo, moradores do 
Conjunto Habitacional da Cidade Alta se sentem totalmente apartados dos das 
favelas do Cordovil, malgrado reconhecerem sua origem e seus problemas comuns.

Difícil imaginar regime urbano mais afável à lógica conservadora da moder-
nização brasileira. Mas, nesse caso, o efeito sobrevive ao fim de sua causa. Esgotada 
a modernização conservadora, a lógica da fragmentação segue sendo afável à 
dominação dos segmentos populares pelo mercado sujo do voto, bem como pelos 
demais mercados clandestinos – imobiliário e de serviços, incluindo os serviços 
de segurança.

É verdade também que nas principais metrópoles brasileiras o direito à vida 
urbana que a cidade propicia assumiu para o mundo popular o status de “bem 
entre os bens”, na conhecida expressão de Lefebvre (2006: 16). E, de fato, na 
perspectiva de seu uso, é o segmento popular que utiliza o transporte público, a 
rede pública hospitalar e a escola pública; mas ainda falta ao segmento popular 
conquistá-la politicamente. E, agora, a forma favela, antes funcional como 
alternativa possível de acesso à cidade em uma sociedade marcada pela hierarquia, 
deverá se transformar em um obstáculo, em uma camisa de força que precisará ser 
superada pelo mundo popular. Em suma, a implosão da favela como categoria 
da luta urbana se apresenta como o grande desafio político para o movimento 
de democratização do acesso à cidade. 

Trata-se, portanto, de conceber uma nova imaginação de cidade, na qual 
as formas urbanas deixem de capturar e interditar o debate público relativo ao 
direito à cidade. Mas, para avançar nesse debate, torna-se necessário levar a sério 
a suposta singularidade da favela. Disso depende, afinal, a elaboração de novos 
artefatos conceituais para a superação dos efeitos produzidos pela reificação das 
formas urbanas.
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Sobre a Singularidade da Favela

Como definir a singularidade da favela? Esta tem sido uma questão recorrente, 
e diversos esforços têm sido realizados a fim de respondê-la. Pois, se a categoria 
favela está sobrecarregada com diferentes representações – às vezes positivas, e 
quase sempre negativas –, seria preciso encontrar uma forma de defini-la que 
não se deixasse contaminar por essas mesmas representações. 

Em 2009, o Observatório de Favelas realizou o seminário “O que é favela, 
afinal?”, e o material com as intervenções dos pesquisadores convidados foi reu-
nido em livro sob o mesmo título. Na síntese das diferentes perspectivas nele 
apresentadas seus organizadores apontaram as seguintes características como 
definidoras das favelas: 

1 – território caracterizado pela incompletude histórica de políticas e de 
ações do Estado, e onde faltam garantias de efetivação de direitos sociais; 

2 – território onde os investimentos do mercado formal são precários, 
especialmente o imobiliário, o financeiro e o de serviços; 

3 – território onde as edificações são predominantemente caracterizadas 
pela autoconstrução, não considerando os padrões urbanos normativos 
do Estado; 

4 – território que abriga presença expressiva de negros (pretos e pardos). 
(Silva et al., 2009: 96-97) 

Como não podia deixar de ser, a síntese proposta é bastante abrangente, 
contemplando diferentes dimensões, nenhuma delas na verdade exclusivas 
de uma forma urbana específica. Portanto, o resultado do esforço inédito de 
se reunir um conjunto representativo de especialistas, e de se tentar encontrar 
um denominador comum entre as diferentes abordagens, só faz reforçar a 
constatação da impossibilidade de se isolar algum ou alguns aspectos objetivos 
que efetivamente singularizem a favela. 

De fato, qualquer que seja a dimensão que se eleja, sempre se terá que conceder 
que esta não é uma singularidade da favela. A informalidade do uso do solo ou a 
relação jurídica com a habitação, a morfologia e a tipologia das construções, ou 
o perfil socioeconômico de sua população, enfim, nenhuma característica resiste 
a um teste empírico. Nas grandes cidades brasileiras, boa parte das habitações 
encontra-se na informalidade; inversamente, nem todas as habitações de favelas 
estão na informalidade (Pereira da Silva, 2009). Quanto à morfologia urbana, 
pedaços de conjuntos habitacionais, de loteamentos e até de bairros populares 
muitas vezes se confundem com espaços considerados como favelas; quanto à 
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tipologia da construção então, nem se discute, afinal, as favelas são hoje quase 
totalmente de alvenaria; com relação ao perfil socioeconômico, não apenas os 
pobres não vivem exclusivamente nas favelas, como elas próprias apresentam 
um grau razoável de estratificação socioeconômica. 

Entretanto, se a categoria favela não é uma descrição de características obje-
tivas do espaço, e sim um amálgama de representações, então uma forma de 
fugir da armadilha levantada pelo problema é justamente a de tomar como 
ponto de partida o próprio domínio das representações.8 O que há de comum, 
por exemplo, quando alguém utiliza o verbo favelizar? O que se pretende dizer 
quando se acusa alguém de se comportar como favelado? É possível sustentar que 
o elemento comum contido no sentido que se empresta ao uso de tais palavras 
é o da ausência – completa ou parcial – de ordem pública, de uma ordem cujas 
regras sejam coletivamente compartilhadas e, em última instância, sancionadas 
pelo Estado. 

Como será visto adiante, em uma sociedade baseada no princípio do 
Estado Democrático de Direito, tais regras somente podem emanar do Direito 
Constitucional. Nesse sentido, é possível não ser mera coincidência que a difusão 
do uso da palavra favela, com a polissemia que a caracteriza, tenha ocorrido 
justamente a partir da instauração da ordem democrática. Quanto mais se 
afirma o Direito Constitucional como instância fundamental de orientação 
dos costumes e da moralidade, mais se nota sua ausência. Além disso, palavra 
favela é forte candidata à condição de termo escolhido pelo senso comum para 
identificar essa lacuna. 

Quanto mais um determinado território popular é regulado por regras 
construídas e sancionadas por autoridades informais locais, mais ele é caracterizado 
como favela e mais essa representação informa a conduta dos indivíduos e atores 
políticos e sociais. Isso é o que faz com que diferentes aglomerados habitacionais 
populares, como é o caso dos conjuntos habitacionais, possam ser redefinidos 
como favelas. Desse modo, favelizar e desfavelizar passam a ser verbos que remetem 
a uma percepção do tipo e do grau de regulação jurídica das dinâmicas urbanas. 

Como se sabe, historicamente a favela teve diferentes tipos de donos e mandões, 
do que é exemplo o chamado dono do relógio;9 assim, o tráfico, e mais recentemente 

8 Somente dessa forma é possível escapar aos dogmas que, segundo Lícia Valladares (2005: 148 e seguintes), têm sido compartilhados 
pela maior parte dos pesquisadores sobre favelas, a saber: o dogma da especificidade da favela; o dogma da favela como o locus da 
pobreza; e o dogma da unidade da favela.
9 Conhecido personagem das favelas cariocas, o dono do relógio era, em geral, um morador da localidade que recebia da concessionária 
de energia elétrica (Light) a prerrogativa de controlar o uso da energia elétrica e seu acesso pelos demais moradores.
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a milícia, se distinguem das formas de mando anteriores menos pelo lugar que 
ocupam, e mais pela extensão do exercício violento de poder sobre o território 
e sua população. Porém, é bem provável que esses donos do lugar nunca tenham 
exercido seu domínio sem a ajuda e cumplicidade de outros agentes da vida da 
cidade – além, evidentemente, da omissão das autoridades públicas. Atuando 
com os donos do lugar encontram-se: lideranças que muitas vezes se apropriam 
da associação de moradores e as ditas ONGs locais; políticos e suas máquinas de 
extração de voto; especuladores imobiliários; e empresários de diferentes ramos  
de negócios. Todos estes atraídos pela brecha de oportunidade para auferir lucros 
extraordinários, obtidos graças a mecanismos como informalidade do trabalhador, 
ausência de impostos, e, para alguns bens e serviços, falta de concorrência. Não 
é difícil deduzir que, para os donos do lugar e para aqueles que se alimentam da 
informalidade da favela, a inexistência de ordem pública é muito bem-vinda. 

O resultado é que quanto mais a favela se encontra politicamente isolada do 
restante da cidade, mais a liderança de cada favela se esforça para diferenciá-la 
das demais, mais sua vida associativa se fragiliza. Assim, se mostra cada vez mais 
difícil reverter tal situação. É nesse contexto – em que a lógica fragmentada e 
recessiva de relação da favela com as instituições da cidade se combina com a ação 
violenta de gangues de traficantes e de milicianos – que a recente experiência de 
policiamento ostensivo nas favelas do Rio de Janeiro, conhecida como Unidades 
de Polícia Pacificadora (UPPs),10 demonstra ser particularmente importante para 
a discussão que aqui se coloca. 

Para os propósitos deste capítulo, o que interessa não é tanto discutir especi-
ficamente essa política pública, mas, sobretudo, chamar a atenção para o fato de 
que ela acena para uma possibilidade que ainda desafia nossa imaginação, a saber: 
o fato de que, pela primeira vez desde a redemocratização do país, um razoável 
número de favelas do Rio de Janeiro poderá viver sem a presença ostensiva de 
traficantes ou de outras formas de donos do lugar.11 

Vale lembrar, com Angelina Peralva (2000), que a redemocratização, para-
doxalmente, coincide com a explosão da violência urbana nas grandes cidades 
brasileiras, fenômeno que atinge em cheio as favelas cariocas. Portanto, para a 

10 As UPPs fazem parte de uma política promovida desde dezembro de 2008 pelo governo do estado do Rio de Janeiro, cuja finalidade é 
a ocupação ostensiva e permanente de algumas favelas pela Polícia Militar. Seu objetivo oficial é o de libertar esses territórios do poder 
exercido por grupos de traficantes armados.
11 À época da conclusão deste capítulo, um total de 17 favelas da cidade, boa parte localizada nas zonas sul e norte, haviam sido 
ocupadas pelas UPPs. Sem contar com a Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão, estas já sob o domínio das forças militares. Ao que 
tudo indicava, naquele momento esse tipo de política pública seria progressivamente estendida a diversas outras favelas da cidade.
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discussão aqui proposta, é bastante desafiador pensar nessa coincidência entre 

o processo de decantação da Constituição de 1988 e a ausência de opressão do 

tráfico. Quais as prováveis consequências poderia isso trazer para o desejado 

processo de unificação de moradores de diferentes espaços urbanos em torno da 

luta pelo direito à cidade? De que modo essa nova e promissora situação poderia 

repercutir na redução do isolamento da favela? Especular sobre tal questão 

pressupõe, contudo, que se enfrente a questão de fundo das favelas, relacionada 

ao problema da ausência de ordem pública. Somente a partir dela é que será 

possível conjecturar sobre o legado que a experiência das UPPs poderá produzir 

para a luta pelo direito à cidade.

A Ordem Pública na Favela

A exclusão do acesso à ordem pública talvez seja a pior das privações que 
atinge as populações das favelas, uma vez que ela compromete os padrões de 
sociabilidade ao produzir incerteza quanto ao comportamento da vizinhança; 
compromete as relações mercantis, expondo sua população à selva da ausência 
de regulação dos apetites; cerceia seu acesso à política, submetendo-a a máquinas 
especializadas em atuar como intermediárias entre os territórios populares e o 
poder público; e, muito especialmente, a deixa indefesa diante do Estado e seu 
braço armado. 

Nos territórios ocupados por gangues de traficantes ou de milicianos a situação 
é naturalmente mais complexa. Se de um lado a presença de tais grupos armados é 
fruto de uma história de exclusão desses territórios da ordem pública – vale dizer, 
do direito à ordem pública –, de outro, tanto o tráfico quanto a milícia passam 
a ser agentes produtores de padrões próprios de exclusão, os quais acabam por 
conferir sentido a um senso comum que opera com uma imagem difusa de que 
as favelas são espaços produtores de violência.

Não por acaso, tem sido uma preocupação central da sociologia e da antro-
pologia da favela separar as condições objetivas do cotidiano desses territórios 
das representações a seu respeito. A equipe liderada por Luiz Antonio Machado 
(2008) realizou um importante esforço nessa direção, tendo concluído que a 
adesão à “...sociabilidade violenta se caracteriza antes como submissão que 
como subordinação”, e que “as populações mais diretamente afetadas [pela 
sociabilidade violenta] continuam a viver uma vida ‘normal’, porém à custa de 
uma enorme atenção e um diuturno esforço adicional destinado a garantir a 
continuidade das rotinas permanentemente ameaçadas...” (Machado, 2008: 45).
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Daí deduz-se não ser verdade que a convivência com grupos armados que 
desafiam o monopólio da violência legítima do Estado, ditando e sancionando 
regras sob seu domínio, produza uma espécie de cultura da violência, que, no 
limite, forjaria uma subjetividade violenta. E é exatamente pela forte tendência 
do senso comum de operar com tal percepção que a observação de Machado se 
torna fundamental.12

Disso não se segue que a longa convivência com o tráfico/milícia não tenha 
aprofundado o fosso entre as favelas e a ordem pública, inibindo sua vida 
associativa e, com isso, a liberdade civil necessária para a sua participação nos 
fluxos de produção de opinião e de conversão de demandas e interesses em 
direitos. Tampouco significa que a crescente inserção no mercado consumidor – 
fenômeno nacional e com incidência recente no mundo popular brasileiro – não 
tenha favorecido o desenvolvimento de um individualismo menos protegido 
pela ordem pública, e menos treinado para valorizá-la. Com efeito, sem deixar 
de reconhecer o enorme esforço feito por muitas lideranças comunitárias de, 
apesar de tudo, atuar civicamente nos territórios, não seria exagero afirmar que 
o que mais tem prosperado como contraponto societal à cultura do mercado 
nos territórios populares são as comunidades religiosas erigidas em torno de 
igrejas, católica e evangélicas, as quais, por isso mesmo, acabam por exercer 
papel hipertrofiado na sua sociabilidade, ocupando domínios que deveriam estar 
a cargo de outras instituições.13 

Considerando que em uma sociedade democrática, a ordem pública significa 
regulação com base no Direito e dos direitos, e que estes devem ser elaborados 
por meio de ampla participação da sociedade, o quadro que se observa nas favelas 
é que nelas não falta apenas Estado, mas, também, sociedade. 

Tem-se plena ciência de que tal observação nada tem de tranquila. Ela 
remete a um importante debate sobre os efeitos na sociabilidade popular das 
mudanças em curso na vida brasileira, tendo como base seus dois principais 
vetores: de um lado, a forte chegada do mercado no mundo popular; de outro, 
a decantação do direito constitucional. Esses dois fenômenos recentes da vida 

12 Evidência forte dessa percepção do senso comum foi encontrada em pesquisa com professores do ensino fundamental que 
trabalham com crianças e adolescentes moradores de favelas. Com base na análise do material levantado, chegou-se a uma formulação 
conclusiva: “construída de modo irrefletido, e por isso mesmo com poderoso efeito sobre suas representações [dos professores], a ideia 
difusa de que existe uma cultura da violência na favela mobiliza, em favor do argumento, a presença objetiva do tráfico, não tanto para 
explicar a existência dessa mesma cultura, mas para reafirmar suas próprias razões” (Burgos, 2009: 75). 
13 Este autor tem defendido que essa situação torna ainda mais relevante o papel institucional a ser jogado pelas escolas públicas 
(Burgos, 2008a).
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brasileira, e mais a aguda manifestação da sociabilidade violenta nos territórios 
populares, produziram impactos contraditórios na vida popular, desfigurando a 
sociabilidade de tipo comunitária que com frequência se atribuía à favela. Ainda 
que se reconheça a fertilidade desse debate, não se pretende dar prosseguimento 
a ele aqui, mas tão somente anotar que o direito à ordem pública pressupõe 
uma sociabilidade capaz de contemplar o individualismo de novo tipo que tem 
emergido no mundo popular como consequência da agenda de fortalecimento 
e ampliação dos direitos civis e políticos. 

Com base no argumento sustentado neste capítulo seria, no entanto, 
contraditório pressupor que a fragilidade do direito à ordem pública seja uma 
singularidade da favela. Ao contrário, entende-se que ela se espraia com maior 
ou menor intensidade pelas outras formas urbanas, em todas as metrópoles 
brasileiras, constituindo-se, por isso mesmo, num sério desafio ao processo de 
afirmação da democracia de 1988: o regime urbano desafia a ordem constitucional.

Quanto à experiência das UPPs, esta faz (uma vez mais) das favelas cariocas 
uma espécie de laboratório, cujo desfecho interessa à forma pela qual a 
democracia brasileira conseguirá equacionar o ordenamento constitucional de 
1988 com regimes urbanos reacionários, inercialmente legados da modernização 
conservadora.14 O que está em jogo, afinal, é como fazer para que o Direito e os 
direitos possam nortear a participação do mundo popular na vida da cidade: no 
plano da sociabilidade – que atravessa sua família, vizinhança e os espaços coletivos 
que frequenta –, na sua relação com o mercado e na sua relação com a política. 

As UPPs ainda são uma experiência em aberto, a qual pode assumir sentidos 
diversos daqueles originalmente previstos por seus mentores e gestores. Por um 
lado, ao atacar o sistema de mando prevalecente nas favelas subjugadas pelo 
tráfico, as UPPs assumem um caráter emancipador que não pode ser negado. 
Por outro lado, a adoção de um policiamento de proximidade especial, baseado 
em uma forte ostensividade, não deixa de denunciar o fracasso de instituições 
intermediárias capazes de realizar a passagem da vida privada para a vida pública.15 
E mesmo que venha a emancipar as favelas do jugo do tráfico, isso não garante – 

14 Talvez não seja excessivo lembrar aqui a já clássica passagem do pequeno texto escrito por Pierre Bourdieu, intitulado “Efeitos do 
lugar”, em seu livro A Miséria do Mundo: “Uma parte da inércia das estruturas do espaço social resulta do fato de que elas estão inscritas 
no espaço físico e que não poderiam ser modificadas senão ao preço de um trabalho de transplantação, de uma mudança das coisas 
e de um desenraizamento ou de uma deportação de pessoas, as quais suporiam transformações sociais extremamente difíceis e 
custosas” (Bourdieu, 1997: 161).
15 A proporção de policiais por moradores é um bom indicador do grau de ostensividade das UPPs. Em algumas favelas – como, 
por exemplo, Chapéu Mangueira/Babilônia, situada na zona sul do Rio de Janeiro, chega a ser a de um policial para cada sessenta 
moradores.
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em condições normais, a policialização dos espaços populares costuma ter efeito 
contrário – a construção de uma vida social mais autônoma e participativa, não 
assegurando, portanto, o direito à ordem pública. 

O grande dilema da experiência das UPPs é o de como fazer com que uma 
intervenção concebida pelo Estado, sem participação social, seja convertida em 
ponto de passagem para o fortalecimento da sociedade civil. Nesse cenário, o 
horizonte desejável é aquele em que o espaço aberto pelas UPPs seja ocupado não 
apenas pelo Estado, mas também pela sociedade civil. Somente com ela, e com 
um conjunto de instituições intermediárias, será possível instaurar uma dinâmica 
capaz de acelerar a transformação do Direito e dos direitos em moralidade. Sem 
isso, a nova ordem pública não poderá se consolidar, permanecendo como um 
conjunto de forças externas à sociabilidade. Converter Direito e direitos em mora-
lidade significa fazer deles a única fonte aceitável para nortear o comportamento 
cotidiano dos indivíduos e dos atores sociais, econômicos e políticos. No fundo, 
pode-se afirmar que ter direito à ordem pública significa ter direito a conviver com 
vizinhos e com atores coletivos que se orientem por uma moralidade lastreada 
pelos valores e regras constitucionais. 

A relação entre o direito constitucional e a moralidade é tema de primeira 
grandeza para pensar o futuro da democracia no Brasil. Apenas para apontar 
sua extensão, bastaria a lembrança dos conflitos existentes entre o direito cons- 
titucional e a moralidade religiosa, especialmente aquela identificada com 
expressões mais radicais e sectárias do cristianismo, que têm tido grande pene-
tração na vida popular. Não obstante reconhecer sua importância para a sociologia 
dos territórios populares, não será possível iniciar neste texto tal discussão. Aqui, 
a abordagem dessa questão será bem mais modesta e focalizada, invocando 
especificamente o debate a respeito do papel que as chamadas agências de 
proximidade poderão jogar nesse momento de transição de regimes urbanos ainda 
mergulhados em uma ordem autoritária para uma ordem pública democrática 
que, afinal, possa estar fundada em uma moralidade compatível com os valores 
e regras constitucionais. 

Agências de Proximidade e a Construção de uma Nova Ordem 
Pública

São precisas as palavras de Bocayuva (2009), quando afirma que 

a gestão social pública inovadora quando articulada com as redes de 
cooperação horizontal entre as populações presentes nos territórios 
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podem fortalecer o potencial de transformação endógena presente no 
espaço local (...) A unificação das ações, a valorização do capital social 
local, a identificação das interações e redes de comunicação, intercâmbio e 
informação entre as favelas e o conjunto da cidade exigem uma nova forma 
de abordagem das políticas públicas territorializadas. (Bocayuva, 2009: 10) 

É particularmente importante trazer ao debate experiências que têm por tônica 
a descentralização da construção de marcos regulatórios da sociabilidade, como 
no caso da onda de inovação institucional desenvolvida na França com base na 
ideia de uma justiça de proximidade. 

No início dos anos 1990, diante do crescente sentimento de insegurança, 
associado à ocorrência de uma série de conflitos envolvendo sobretudo jovens 
pobres, moradores dos subúrbios e periferias de Paris e de outras grandes cidades, 
o governo francês resolve apostar em inovações institucionais com o objetivo 
de aproximar o Direito e suas instituições do cotidiano dos moradores das áreas 
consideradas críticas – les quartiers sensibles –, criando as Maisons de Justice et 
Droit (MJD). As primeiras MJD são instaladas ainda em 1991, e sete anos depois 
o governo aprova lei inscrevendo-as no código de organização judiciária francês. 

A comparação entre a justiça de proximidade francesa e a polícia de proxi-
midade norte-americana, feita por Anne Wyvekens (2001), traz relevantes 
elementos para a reflexão. A autora organiza sua comparação constatando 
que nos anos 1990, tanto na França quanto nos EUA, as irrupções juvenis nas 
periferias e nos bairros problemáticos despertaram um crescente sentimento de 
insegurança fortemente associado ao descontrole do espaço urbano, dando 
ensejo a respostas com objetivos até certo ponto convergentes, mas fundadas 
em procedimentos diferentes. 

Na França, observa Wyvekens, a degradação do espaço urbano é percebida 
como sintoma do abandono por parte das instituições públicas estatais, 
percebidas como muito distantes e pouco presentes na vida cotidiana, ao passo 
que nos EUA a degradação dos espaços públicos remete a uma concepção cara à 
ecologia urbana. Na França, a ênfase na questão da restauração da sociabilidade 
conduz a uma aposta na pedagogia do Direito como recurso capaz de restaurar 
a confiança nas instituições. A MJD é, nesse caso, a criação institucional mais 
significativa. Já nos EUA, a tônica tem sido a da reforma da polícia, presente tanto 
na experiência da tolerância zero em Nova York, quanto na do policiamento 
comunitário desenvolvida em Chicago. O controle sobre o espaço público é seu 
alvo e a intervenção da polícia é respaldada e amplificada mediante a criação de 
canais de diálogo com as comunidades. 
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No caso dos EUA, portanto, está em jogo a ideia de que a ordenação do espaço 
urbano fomentaria a regeneração de uma cultura cívica perdida, enquanto o braço 
coercitivo da polícia exprimiria a vontade da coletividade organizada, reduzindo 
ou até mesmo eliminando a possibilidade de conflito. Na França, diversamente, 
a justiça de proximidade remete ao projeto de articulação entre as instituições 
de socialização, visando a uma construção coletiva e consensuada de regras de 
convivência. Em suma, se no primeiro caso o recurso à polícia denota que o 
objetivo central é o de conferir efetividade ao Direito já existente, no segundo 
a rede de proximidade pretende funcionar como canal de construção coletiva 
de regras de convívio.

Assim, se em ambos os casos está em jogo o problema da sociabilidade 
violenta projetada no espaço urbano e se, igualmente em ambos os casos, as 
soluções buscadas propõem-se a criar novas formas de atuação sobre a vida local, 
no caso francês percebe-se a ênfase em uma juridificação da sociabilidade tendo 
por base a articulação entre o Direito e instituições da vida local que atuam na 
vida cotidiana. Já no modelo norte-americano, aposta-se em uma juridificação 
de caráter repressivo, sustentada pela articulação entre a polícia e os grupos 
organizados da localidade contra aqueles que seriam identificados como estranhos 
à comunidade.

Em linhas gerais, pode-se dizer que, tal como concebida na França, a justiça 
de proximidade tem por finalidade aproximar o Direito da vida local, abrindo, 
assim, novos canais de comunicação entre o particularismo da vida local e o 
universalismo republicano. Trata-se de um dos muitos recursos institucionais 
que têm sido experimentados perante os efeitos do esvaziamento do Estado 
welfareano, com a precarização das relações de trabalho e a crescente erosão da 
legitimidade de instituições sociais, entre as quais especialmente a escola. Como 
no conhecido argumento de Antoine Garapon, as instâncias produtoras de 
solidariedade social  mergulharam em uma profunda crise, e “o direito converte-
se na última instância da moral comum em uma sociedade desprovida dela” 
(Garapon, 1996: 141). 

Apesar de apresentar significativas variações em cada localidade – com o 
que, aliás, denotam sua porosidade diante das especificidades locais –, as MJD 
oferecem, de acordo com Wyvekens (2001), basicamente dois tipos de serviços, 
os quais pretendem favorecer o acesso ao Direito e a seus profissionais. São eles: 

•  administração de conflitos cíveis da vida cotidiana e de pequenos delitos 
criminais – incluindo os praticados por menores de idade –, por meio do 
julgamento, da mediação, da conciliação e da composição; 
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•   assistência jurídica ampliada, que vai desde a simples prestação de informações 
até a formação de redes voltadas para a difusão de uma pedagogia de direitos 
e de auxílio às vítimas de violência. 

A fim de aprofundar o acesso ao Direito, interessantes iniciativas têm sido 
desenvolvidas no interior das MJD. Dentre estas encontram-se os ateliês da 
cidadania – experimentos coletivos que, de acordo com Joëlle Bordet (2001), 
aproximam dos magistrados e promotores outros profissionais das instituições 
atuantes na vida local: a polícia, as escolas e os serviços públicos municipais, 
além de pesquisadores, animadores culturais e lideranças da vida associativa. 
Dessa mobilização social tem surgido uma série de iniciativas concretas, como 
a formação de grupos de discussão, a produção de diagnósticos sobre a relação 
dos jovens com a lei, publicações voltadas para a troca de informações entre os 
atores locais, entre outras. Na avaliação de Bordet, tais iniciativas teriam resultado 
em ganhos significativos para a construção de novos consensos e de referências 
comuns formuladas em torno dos textos jurídicos, “contribuindo fortemente 
para a reinserção social e profissional dos jovens” (Bordet, 2001: 39). 

A justiça de proximidade constitui-se, portanto, em marcante experiência de 
inovação institucional na civil law tradition,16 ao buscar superar o “fosso secular 
existente entre os profissionais do Direito e os sujeitos de direito” e ao transcender 
os limites do Direito codificado, apostando na ampliação das vias de construção 
consensual do Direito, por meio da mediação e da conciliação, e em coletivos 
cuja base é o Judiciário (Peyrat, 2001: 77). 

Quando se pensa na realidade brasileira, é possível sustentar que não faltam 
instâncias de proximidade em nossa ordem jurídica, política e social (Burgos, 
2008b). A começar pela escola pública, que, se fortalecida, pode desempenhar 
extraordinário papel de aproximação entre o direito e a sociabilidade popular, 
contribuindo para a tradução do direito em moralidade. As instituições judiciais 
e processuais, como os juizados especiais, as ações civis públicas e a rede de 
proximidade criada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente são também 
instâncias que já fazem parte da vida ordinária brasileira, e já produzem um 
aprendizado institucional. No entanto, ainda se trata de um saber difuso e 
inarticulado, incapaz de suportar a organização de uma política de proximidade 
nos moldes do que se vem ensaiando há mais de duas décadas em alguns países 
da Europa. Mas tais experiências, ainda atomizadas e desenvolvidas por agências 

16 Denominação consagrada por estudiosos do direito comparado para distinguir os países cuja cultura jurídica deve aspectos 
fundamentais de sua tradição ao direito civil romano, em especial sua forma codificada, de países que têm um direito com forte 
presença da tradição consuetudinária e do uso do precedente, a common law tradition. 



101

Favela, Conjuntos Habitacionais, Bairros Populares e outras Formas Urbanas

que atuam de forma muito focalizada, se melhor articuladas poderão prestar 
grande serviço no aprofundamento de uma cultura de direitos e da cidadania 
participativa.

A instalação do Centro Judiciário do Complexo do Alemão e da Penha 
(inaugurado em 22 de julho de 2011) é uma importante iniciativa nessa direção. 
Instituído em parceria com o Ministério da Defesa, o governo do estado do Rio de 
Janeiro, a Defensoria Pública Estadual e os tribunais de Justiça Comum, Eleitoral, 
Federal e do Trabalho, o projeto oferece, em um mesmo local, acesso da população 
a todos os ramos do Poder Judiciário.17 Candidata-se, assim, a proporcionar uma 
aproximação dos moradores de toda aquela região com o Direito e os direitos, 
abrindo caminho para a organização de um ambiente institucional favorável à 
formação de uma nova ordem pública.

A Luta pela Cidade

Ao longo deste capítulo, pretendeu-se sustentar que as metrópoles brasileiras, 
e de modo específico o Rio de Janeiro, ainda estão mergulhadas em um regime 
urbano construído em um contexto de modernização conservadora, o qual tem 
resistido e reagido às transformações pelas quais tem passado o país. E um dos 
efeitos desse regime urbano foi justamente o da fragmentação da questão urbana 
em lutas particularizadas, homólogas ao que seriam as especificidades de cada 
forma urbana. Assim é que favelas, loteamentos, conjuntos habitacionais e bairros 
populares construíram caminhos próprios e excludentes de luta pela cidade, 
supervalorizando suas diferenças e especificidades, sendo a maior evidência desse 
processo o isolamento político das favelas. 

Paradoxalmente, o protagonismo das favelas capturou a questão urbana, o 
que contribuiu para desarticular os demais segmentos populares na luta pelo 
acesso à cidade. Contudo, o próprio avanço da urbanização das favelas, por 
um lado – conseguido à custa de sua enorme submissão política –, e de outro, a 
decadência dos conjuntos e bairros populares – resultado de sua baixa capacidade 
de organização –, tornam cada vez mais parecidas as suas condições objetivas. 

17 Consoante com o argumento aqui sustentado na solenidade de inauguração do Centro, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou: 
“A pacificação de uma população não se restringe apenas à atividade policial. Esse é um início de um processo. A introdução da 
cidadania plena num Estado social passa, seguramente, pela presença do Poder Judiciário. Não um Poder Judiciário de toga e beca, 
que não dialogava e se enxergava intocável quanto às necessidades do país. Mas de um Poder Judiciário que se põe a serviço da nação”. 
Disponível em: <www.conjur.com.br/2011-jul-22/centro-judiciario-complexo-alemao-inaugurado-rio-janeiro>.
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Torna-se plausível, assim, defender a adoção de uma perspectiva comum 
de direito à cidade que, em vez de operar com as supostas singularidades das 
formas urbanas, traga para o primeiro plano a agenda comum de luta pela cidade. 
Todavia, considerando a força da forma favela na nossa imaginação de cidade, 
é inevitável enfrentar a discussão sobre a sua suposta singularidade. Não há 
novidade ao se afirmar que nenhuma tentativa de descrever a especificidade da 
favela com base em características objetivas da forma urbana resiste a um teste 
empírico, já que nenhuma delas é exclusiva da favela. Consequentemente há a 
necessidade de se deslocar o foco para o estudo das representações sobre a favela, 
procurando identificar o que nelas subsiste como elemento comum. Conclui-se, 
então, que o núcleo duro das representações sobre a favela é a identificação da 
ausência de ordem pública, que estaria se tornando mais evidente à medida que 
o direito constitucional se torna mais presente na vida brasileira: quanto maior 
sua importância, maior a percepção de sua falta. E assim, a palavra favela assume 
cada vez mais o significado de denúncia de falta de ordem pública.

Portanto, construir novos nexos entre a favela e as demais formas urbanas com 
foco na luta pelo direito à cidade implica considerar os desafios intrínsecos aos 
processos de construção da ordem pública, isto é, de regulação de comportamentos 
com base no Direito e nos direitos constitucionais. Desafios, vale dizer, inerentes 
à penetração dos valores e regras constitucionais em territórios ainda prisioneiros 
do regime urbano construído no contexto da modernização conservadora. Sob 
esse aspecto a experiência das UPPs demonstra ser particularmente relevante, 
pois, na medida em que se propõe a libertar localidades subjugadas por grupos 
paramilitares que têm produzido e sancionado regras, abre espaço para a inda-
gação sobre como tais localidades poderão construir o direito à ordem pública 
democrática, a uma ordem pública construída com a participação de seus 
moradores. 

Chega-se, assim, a um desafio que não poderá ser vencido apenas com energia 
societal, reclamando também a formulação de políticas públicas específicas. Daí 
o interesse de recuperar inovações institucionais como as realizadas na França 
acerca da ideia de justiça de proximidade. É que facilitar, estimular e criar âncoras 
institucionais que promovam a aproximação entre o direito e a moralidade nos 
territórios populares torna-se fundamental para assegurar que a ordem pública 
possa ser construída sob bases democráticas. 

Caso essa dinâmica adquira força e seja progressivamente apropriada pelos 
segmentos populares da cidade, as fronteiras ainda tão marcadas entre favelas 
– seja lá o que isso ainda signifique – e as demais formas urbanas poderão ceder 
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terreno para uma agenda de luta pelo direito à cidade, capaz de integrar segmentos 
que ainda hoje se hostilizam. Favorecer tal processo é favorecer um avanço mais 
sustentável da democracia de 1988, já que os regimes urbanos reacionários são 
um dos mais importantes enclaves de resistência à generalização do Estado 
Democrático de Direito que a Constituição instaurou.
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