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RESUMO 

 

Esta pesquisa versa sobre o conceito de periferia urbana, abrangendo 

suas diversas manifestações nos planos narrativo, estético e político, no 

intuito de diversificar as leituras sobre os chamados espaços periféricos. 

Partindo do estudo de caso das periferias do Rio de Janeiro/RJ e de 

Lisboa/POR, explorando manifestações estético-políticas que 

contivessem narrativas e imaginários outros e inovadores, constituídos 

por imagens e estéticas diversas, mais politizadas e críticas a respeito do 

monopólio imagético das narrativas dominantes − as chamadas contra-

narrativas −. Nesse percurso metodológico, após definido os conceitos-

chave da pesquisa (periferia urbana − narrativas e imaginários 

hegemônicos − contra-narrativas e contra-imaginário), optei como 

corpus investigativo quatro manifestações artísticas que apresentam 

contra-narrativas plurais e diversas sobre a periferia urbana: o grupo 

Anarkofunk e o coletivo literário Bando Editorial Favelofágico, no 

contexto carioca; e os rappers Chullage e LBC Soldjah e o cineasta 

Pedro Costa no contexto lisboeta. Considerando que o Anarkofunk 

descreve a favela como espaço de materialização de ideais anárquicos 

que se compõe através da revolução, da desobediência e da luta contra o 

Estado, legitimando a violência do oprimido como instrumento de 

resistência. Já o Bando Editorial Favelofágico retrata a periferia como 

espaço de fala plural, a partir do qual seus moradores contribuem para 

constituir novos cânones, novos paradigmas literários, políticos e 

sociais, recusando as lógicas mercadológicas tradicionais e a narrativa 

dominante da violência que invisibiliza qualquer outra leitura e 

concepção acerca desse espaço. Os rappers africanos e afrodescendentes 

de Lisboa retratam a periferia como um espaço diaspórico e 

transnacional (como mostra LBC Soldjah) e como território que busca 

um diálogo com a sociedade, lutando contra o racismo e procurando 

aceitação da diferença, inclusão e integração (como destaca Chullage). 

Nos filmes de Pedro Costa, coexistem várias narrativas sobre a periferia: 

a narrativa dominante, que interpreta a periferia como espaço do 

degrado, do vício e da doença, e a contra-narrativa, que a lê como 

espaço socialmente abrangente, protetivo e acolhedor, com o qual os 
moradores estabelecem um vínculo afetivo. Selecionar a periferia como 

objeto cinematográfico no contexto português sinaliza uma inovação; 

portanto, identifica uma contra-narrativa, visto que o cinema nacional 

anterior raramente retratou esse espaço, preferindo representar outros 



 

 

mais reconhecidos pelo imaginário nacional. Essas manifestações, 

através de imagens e discursos distintos, alcançam o mesmo propósito, 

ou seja, apresentam a periferia como espaço de luta e de transformação e 

ressignificam o conceito de periferia por meio de interpretações plurais e 

multifacetadas, recusando o imaginário e as narrativas hegemônicas. 

Assim sendo, a arte é selecionada como veículo de criação e de 

transmissão de contra-narrativas, como instrumento que permite 

desconstruir as leituras hegemônicas e que gera, por exemplo, a leitura 

da periferia como espaço de crítica às instituições; como espaço de 

manifestação de discursos múltiplos sobre a violência; como lugar de 

materialização do discurso periférico negro; como espaço de 

concretização de uma cidadania insurgente. Nessa composição 

investigativa, acredito que o debate acerca das diferenças e semelhanças 

entre as contra-narrativas de Lisboa/POR e do Rio de Janeiro/RJ, possa 

contribuir para a compreensão das razões que determinaram os 

diferentes graus de visibilidade artística que caracterizam as duas 

realidades, sendo as periferias de Lisboa menos visibilizadas no 

panorama cultural e artístico português, diferentemente da centralidade 

cultural das favelas do Rio de Janeiro. O estudo baseia-se na análise 

bibliográfica e textual das manifestações; compreendendo que a 

interdisciplinaridade e a transversalidade teórica, características desta 

pesquisa, serão possíveis instrumentos fundamentais para diversificar as 

leituras acerca do conceito de periferia urbana. 

 

 

Palavras-chave: Periferia urbana. Contra-narrativas artísticas. Lisboa. 

Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on the concept of urban periphery - slums - 

covering its different manifestations in the narrative, aesthetic, and 

political fields, in order to diversify the interpretations on the so-called 

peripheral spaces. Starting from the case study of Rio de Janeiro's and 

Lisbon's slums, the research explores aesthetic-political manifestations 

that contain various and innovative narratives and imaginaries – 

counter-narratives –, which are constituted by different and more 

politicized images and aesthetics, and are critical of the monopoly of 

dominant narratives. After defining the key concepts of the research – 

i.e. urban periphery, hegemonic narratives and imaginary, counter-

narrative and counter-imaginary -, the four artistic manifestations that 

contain plural and various counter-narratives on the urban periphery are 

studied: the musical group Anarkofunk and the literary collective Bando 

Editorial Favelofágico in Rio de Janeiro; the rappers Chullage and LBC 

Soldjah and the filmmaker Pedro Costa in Lisbon. The Anarkofunk 

collective presents the favela as a space of materialization of anarchic 

ideals through revolution, disobedience and struggle against the State, 

legitimizing the violence of the oppressed as an instrument of resistance. 

The Bando Editorial Favelofágico portrays the periphery as a space of 

plural speech, from which its inhabitants contribute to constitute new 

canons, and new literary, political, and social paradigms, refusing the 

traditional logic of the market as well as the dominant narrative of 

violence that renders any other conception about slums invisible. 

African and Afro-descendant rappers of Lisbon portray the periphery as 

a diasporic and transnational space, as shown by LBC Soldjah, and as a 

territory that seeks a dialogue with society, fighting against racism and 

seeking acceptance of difference, inclusion and integration, as Chullage 

points out. In Pedro Costa's films, several narratives about the slums 

coexist: the dominant narrative that interprets the periphery as a space of 

degradation, vice and disease, and the counter-narrative that reads it as a 

socially inclusive, protective and welcoming space, with which the 

residents establish an affective bond. The selection of the periphery as a 

cinematographic object in the context of Portuguese cinema points out 

an innovation that allows one to identify it as a counter-narrative, given 

that the previous national cinema rarely portrayed such space, preferring 

to represent others more recognized by the national imaginary. All of 

these manifestations aim, through different images and discourses, to 

achieve the same purpose - to introduce the slums as a space of struggle 
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and transformation, and to re-signify the concept of the urban periphery 

through plural and multifaceted interpretations, rejecting the hegemonic 

imaginary and narratives-. Thus, art is selected as a vehicle for the 

creation and transmission of counter-narratives, as an instrument that 

allows for the deconstruction of hegemonic interpretations, and that, for 

example, gives way to the understanding of slums as a space of criticism 

of institutions; as a space for demonstrating multiple discourses about 

violence; as place of materialization of black peripheral discourse; as 

space for the realization of an insurgent citizenship. In its concluding 

chapter, the research discusses the differences and similarities between 

the counter-narratives of Lisbon and Rio de Janeiro, in order to 

understand the reasons that have determined the different degrees of 

artistic visibility that characterize the two realities - Lisbon's slums 

being less visible in the Portuguese cultural and artistic panorama, 

unlike the cultural centrality of the favelas of Rio. The study is based on 

the bibliographical and textual analysis of the selected manifestations; 

the interdisciplinarity and the theoretical transversality that characterize 

the research will become fundamental tools to diversify the 

interpretation on the concept of urban periphery. 

 

Keywords: Urban periphery (slums). Artistic counter-narratives. 

Lisbon. Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese versa sobre novos possíveis significados atribuíveis ao 

conceito de periferia urbana que se configuram nas contra-narrativas e 

contra-imaginários1, partindo de quatro manifestações artísticas 

relacionadas às realidades periféricas do Rio de Janeiro/RJ e 

Lisboa/POR. Assim, constituem o corpus investigativo desta pesquisa: o 

grupo Anarkofunk e o coletivo literário Bando Editorial Favelofágico no 

contexto carioca, os rappers Chullage e LBC Soldjah e o cineasta Pedro 

Costa no contexto lisboeta; compondo as quatro manifestações estético-

políticas selecionadas como objeto de análise. Justifico a escolha por 

considerar que as manifestações contêm narrativas e imaginários outros 

e inovadores e apresentam imagens e estéticas diversas, mais politizadas 

e críticas a respeito do monopólio imagético das narrativas dominantes. 

A presente pesquisa, portanto, pretende contribuir para diversificar as 

leituras sobre os chamados espaços periféricos tanto no plano narrativo e 

estético, quanto no plano político e social. Assim sendo, as perguntas 

centrais a que pretenderei responder são: o que significa periferia urbana 

e o que se pode pensar sobre as realidades periféricas de Lisboa e do Rio 

de Janeiro? O que entendo por narrativas e imaginários hegemônicos e 

por contra-narrativa e contra-imaginário? Quais os significados 

atribuíveis ao conceito de periferia que a arte permitiu formular? Em 

que se assemelham e em que diferem as manifestações artísticas e as 

realidades periféricas que retratam? 

Nesta introdução, apresento os quatro capítulos que constituem a 

tese, as escolhas teóricas e metodológicas da pesquisa, as intenções e 

razões que me motivaram a seleção do tema analisado. 

No primeiro capítulo, intitulado Definindo os conceitos-chave 

da pesquisa: periferia urbana, narrativas e imaginários 

hegemônicos, contra-narrativas e contra-imaginários, tracejo, em 

primeiro lugar, o conceito de periferia urbana a partir das perspectivas 

de geógrafos, sociólogos e urbanistas, como Simone Pallone (2005), 

Álvaro Domingues (1994), José de Souza Martins (2008), Renato do 

                                                           
1 Registro que, nesta escrita, faço a opção de grafar a palavra contra, seguido de 

hífen, ao referenciar narrativa(s) e imaginário (s) não-hegemônicos, 

contrariando o acordo ortográfico vigente, por demarcar uma escrita de 

resistência dentro do contexto artístico, social e político, como explicarei 

particularmente no subcapítulo intitulado Os conceitos de contra-narrativas e 

contra-imáginario. 
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Carmo (2002, 2010), Gabriel Feltran (2010, 2013), Henry Lefebvre 

(1973, 1991, 2004, 2008) e Loïc Wacquant (2001, 2004, 2007). Tal 

conceito corresponde a um paradigma analítico e teórico muito 

abrangente; porém, nesta pesquisa, a conotação utilizada definirá 

espaços geográficos e simbólicos com determinadas características 

políticas, socioeconômicas e culturais. As áreas periféricas das quais me 

interessa a discussão são comumente retratadas como locus da 

marginalidade, precariedade, atraso, pobreza, violência; caracteres 

cruciais das narrativas dominantes e do imaginário hegemônico acerca 

desses espaços. De tal modo, a tipologia de periferia, objeto de estudo, 

traça-se a partir das discussões: a diferença entre o termo periferia 

urbana e o conceito de subúrbio (PALLONE, 2005); os conceitos de 

periferia espontânea e de periferia planificada (DOMINGUES, 1994) e a 

reflexão sobre o conceito de gueto, em muitos aspectos, aplicável ao 

contexto das periferias. (WACQUANT, 2001; 2004). Em vista disso, 

nessa primeira parte, apresento a construção dominante do conceito de 

periferia urbana, que se introduz juntamente à crítica ao conceito 

hegemônico divulgado pelo discurso público2, por certos estudos 

acadêmicos, pelas mídias e pela política estadual (ZIBECHI, 2015), que 

contribuem para a difusão de leituras simplistas, redutoras e 

essencialistas sobre essas realidades. Sucessivamente, meu foco desloca-

se para as periferias urbanas do Rio de Janeiro e de Lisboa no segundo e 

no terceiro subcapítulo. Apresento um panorama histórico e geográfico 

sobre essas duas periferias, indicando dados fundamentais na formação e 

no desenvolvimento desses espaços a partir dos estudos de Valladares 

(1977; 2006), Abreu (1994) e Barreira e Botalho (2013) – no caso do 

Rio de Janeiro – e dos estudos de Salgueiro (1970; 2001), Cardoso e 

Perista (1994), Cachado (2011) e Malheiros (2007) – no caso de 

Lisboa–. Essa decisão foi determinada pelo interesse em discutir 

comparativamente as diferenças e semelhanças entre essas duas 

periferias que compartilham o mesmo referencial histórico colonial e 

sobre o distinto grau de visibilidade artística que as caracterizam, 

questão retomada na parte relativa às razões que determinaram a seleção 

                                                           
2 Por discurso público, entendo “o veículo das representações sociais do senso 

comum […], os discursos públicos são mais permeáveis incluindo e 

estruturando o conhecimento proveniente de diferentes áreas (política, 

institucional e das próprias ciências sociais).” (FRADIQUE, 2006, p. 138). 
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do tema da pesquisa e que abordarei mais detalhadamente no quarto 

capítulo.  

No quarto subcapítulo, tenciono definir o que entendo por 

narrativa (NOGUEIRA, 2010), por imaginário (MAFFESOLI, 2001) e 

quais são as narrativas e o imaginário hegemônico que os discursos 

midiático e político, e também acadêmico e artístico, constituíram 

acerca das periferias urbanas das referidas cidades em pesquisa. As 

narrativas dominantes concebem a periferia como locus da pobreza, da 

violência e da alteridade, constituindo imaginários distópicos que 

naturalizam a leitura da periferia como território não-civilizado, 

selvagem, incompleto, impuro. A mídia, por exemplo, associa 

continuamente violência, criminalidade e tráfico de drogas às periferias 

de Lisboa e do Rio. No que se refere às linguagens artísticas, o cinema 

brasileiro atuou e continua sendo um dos principais meios de divulgação 

das narrativas dominantes sobre as favelas. A linguagem 

cinematográfica contribuiu, de fato, para a constituição de um 

imaginário estereotipado, idealizado e muitas vezes distorcido sobre 

esses espaços, tanto no que se refere à imagem da favela do passado 

como essência da identidade brasileira, lugar de nascimento do samba e 

do carnaval, tanto no que diz respeito ao retrato atual, que a concebe 

como um lugar do ostracismo3, objeto de uma tragédia, em que a 

violência, o narcotráfico, as armas e a criminalidade predominam. 

(LAPERA, 2007). 

Há, por outro lado, uma escassez de manifestações artísticas com 

foco nas periferias de Lisboa – no cinema, na literatura e nas artes de 

forma geral – se comparado com a realidade carioca. A periferia de 

Lisboa, portanto, não ocupa uma centralidade narrativa no panorama 

artístico e cultural nacional. Em lugar desse espaço, atribui-se maior 

protagonismo aos bairros populares do centro da cidade, à cidade 

burguesa e ao rural, como argumentarei no terceiro e no quarto capítulo.  

No quinto subcapítulo, introduzo a noção de contra-narrativa que 

proponho formular a partir da reflexão sobre os conceitos de contra-

                                                           
3 A noção de ostracismo é um conceito utilizado na psicologia social e na 

sociologia; indica a exclusão sentenciada de um indivíduo ou de um grupo na 

sociedade (KIPLING; ZADRO, 2001). Wacquant (2004) utiliza tal conceito no 

artigo Que é o gueto? Construindo um conceito sociológico (2004). É um termo 

de origem grega que indica a prática política de exclusão do cidadão como 

solução extrema para evitar a acumulação de poder no Agon, um espaço de 

encontro dos cidadãos. 
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hegemonia, reinterpretação do conceito de hegemonia de Gramsci 

(2002); sobre as reflexões de Foucault (1995, 2000a, 2000b) acerca da 

contra-conduta, o contra-poder e a concepção de história, juntamente 

com os questionamentos postos pelos teóricos decoloniais4 no que se 

refere à necessidade de descolonizar o pensamento e o saber para 

pluralizar e diversificar as leituras sobre a sociedade e o mundo. Em 

vista disso, apresento uma conceitualização sobre a noção de contra-

narrativa, que foi teorizada levemente por Bamberg (2004) e abordada 

indiretamente pelos estudos pós-coloniais, pós-modernos e feministas.  

A contra-narrativa surge para contrastar de uma forma crítica as 

leituras hegemônicas e dominantes, no intento de confrontá-las, 

oferecendo assim significados politizados e críticos sobre um dado 

fenômeno, nesse caso, as periferias urbanas. O contra-imaginário é o 

que surge como consequência dos efeitos das contra-narrativas: novas 

histórias se narram sobre essas realidades; portanto, novos imaginários 

surgem sobre esses contextos. Nesta pesquisa, busquei significados 

atribuíveis ao conceito de periferia urbana para pluralizar e diversificar a 

concepção desses espaços, que poderão ser concebidos, por exemplo, 

como lugares insurgentes, ativos, autônomos, resistentes, ou 

descolonizados, na busca de diálogo, e a partir dos quais formular 

críticas quanto o sistema hegemônico político e social e seu poder de 

controlar, segregar e desvalorizar. A arte transforma-se, nesse contexto, 

no veículo de criação e transmissão dessas contra-narrativas (tema do 

quarto capítulo); as quatro manifestações estético-políticas que contêm 

contra-narrativas sobre as periferias urbanas de Lisboa e do Rio de 

                                                           
4 A teoria decolonial foi formulada, a partir do final de 1990, por intelectuais 

latino-americanos situados em diversas universidades das Américas que 

constituíram “um movimento epistemológico fundamental para a renovação 

crítica e utópica das ciências sociais na América Latina no século XXI: a 

radicalização do argumento pós-colonial no continente por meio da noção de 

‘giro decolonial’ [...][que] defende a ‘opção decolonial’ – epistêmica, teórica e 

política – para compreender e atuar no mundo, marcado pela permanência da 

colonialidade global nos diferentes níveis da vida pessoal e coletiva.” 

(BALLESTRIN, 2013, p. 89-90). Os intelectuais decoloniais identificam, 

criticam e tencionam superar a colonialidade do poder, do saber e do ser, 

criticando o “imperialismo dos estudos culturais, pós-coloniais e subalternos 

que não realizaram uma ruptura adequada com autores eurocêntricos.” 

(BALLESTRIN, 2013, p. 95).  
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Janeiro serão estudadas nos capítulos dois e três, as quais apresento a 

seguir. 

No segundo capítulo, intitulado Detectando contra-narrativas 

sobre as periferias nas artes. O caso do Rio de Janeiro, debato sobre 

duas manifestações artísticas com foco nas favelas cariocas que, a meu 

ver, contribuem para a criação de contra-narrativas sobre as periferias. A 

primeira manifestação selecionada é a do coletivo Anarkofunk, um 

grupo funk carioca que apresenta a periferia através de uma estética 

anárquica, como lugar a partir do qual transforma a sociedade por meio 

da insurgência e da desobediência civil. (THOREAU, 2001). A periferia 

urbana vem apresentada, segundo o coletivo Anarkofunk como o lugar 

que se coloca e luta contra o Estado e contra suas instituições, contra os 

modelos hegemônicos (classistas, hierárquicos e opressivos) que a 

depreciam; como lugar independente e autônomo, em que a rebelião e a 

revolução podem potencialmente ter ação, rompendo assim com 

qualquer tipo de diálogo institucional, e em que a violência funciona 

como instrumento de luta, destruição e regeneração. (VERGARA, 

2013). 

Como segunda manifestação, seleciono o Bando Editorial 

Favelofágico, que tenciona promover autores das periferias que se 

identificam com uma perspectiva contra-hegemônica com respeito ao 

padrão literário e social dominante, no intuito de construir um 

movimento literário contra-hegemônico, plural, politizado, engajado, 

livre dos cânones e sedento de prática e transformação. A periferia é 

selecionada como lugar plural de fala por parte do Bando Editorial 

Favelofágico, lugar possível para criação de novos paradigmas e 

leituras, novos sentidos e percepções sobre as periferias e o mundo. A 

crítica à estética da violência como narrativa dominante emerge na 

análise do Bando, que demonstra declaradamente seu engajamento com 

os temas sociais, aspirando, ao mesmo tempo, ser um movimento 

literário que busca outras possibilidades de fazer literatura. 

Os dois grupos, com suas produções artísticas criam contra-

narrativas diversas sobre a periferia, mostrando assim a pluralidade dos 

significados que podem ser atribuídos a tal conceito. Tendo tido 

conhecimento de ambas as manifestações durante minha permanência na 

cidade do Rio de Janeiro, decidi selecioná-las como objetos da pesquisa, 

porque nelas detectei contra-narrativas inovadoras e apropriadas para o 

fim de minha pesquisa, também por serem experiências artísticas muito 
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recentes, pouco estudadas no âmbito acadêmico e ainda não tão 

conhecidas no panorama artístico e cultural institucional. 

Analisei no terceiro capítulo, intitulado Detectando contra-

narrativas sobre as periferias nas artes. O caso de Lisboa, o rap 

cantado por rappers africanos e afrodescendentes que moram nas 

periferias de Lisboa. A partir de uma estética da diáspora, os rappers 

apresentam a periferia como um lugar transnacional, de resistência, 

contra o racismo, a xenofobia, a opressão da colonialidade social, 

cultural e política (FRADIQUE, 2006; OLIVEIRA, 2015a, 2015b), 

contribuindo para a constituição da contra-narrativa sobre as periferias 

urbanas como espaços diversos, heterogêneos, positivos, ativos, na 

busca de maior diálogo, integração e aceitação da diversidade. Os dois 

rappers selecionados, nesta análise, são Chullage e LBC Soldjah, o 

primeiro é fortemente crítico a respeito da sociedade capitalista desigual 

e injusta e busca ao mesmo tempo, maior integração e diálogo entre a 

periferia e o centro; o segundo enfrenta a colonialidade através da 

escolha de cantar em crioulo, que se torna uma arma linguística e 

política. Em vista disso, os rappers propõem novos modelos e 

paradigmas sobre as periferias, retratando-as como espaços mais 

acolhedores e positivos, recusando a narrativa dominante da violência, 

concebida como estigma que limita a concepção dos bairros periféricos 

a espaços de ostracismo.  

O segundo subcapítulo versa sobre o cinema de Pedro Costa, 

cineasta português que a partir dos anos 90 escolheu a periferia e seus 

moradores como protagonistas nas quatro produções cinematográficas 

analisadas nesta pesquisa: Ossos (1997), No Quarto de Vanda (2000), 

Juventude em Marcha (2006) e Cavalo Dinheiro (2014). A periferia 

torna-se um novo lugar urbano cinematográfico, até então ausente na 

história do cinema nacional português, que retratou mais comumente a 

cidade burguesa, os bairros populares de Lisboa e as áreas rurais. Desse 

modo, a periferia apresenta-se como contra-narrativa ao imaginário 

cinematográfico hegemônico sobre Lisboa e sobre a nação Portugal. 

Além disso, em Pedro Costa, a periferia aparece não apenas como objeto 

de uma nova estética, mas também assume um papel impregnado de 

ideais políticos e críticos sobre a condição humana na atualidade. 

Interessa-me, portanto, enfatizar a contra-narrativa da periferia como 

espaço acolhedor e revolucionário, onde se estabelece uma forte 

vinculação afetiva, como a que emerge nos filmes de Costa – se bem 

que se ressalte, ao mesmo tempo, a presença de narrativas hegemônicas, 



27 

 

 

em que a periferia aparece como espaço de violência, do degrado e da 

miséria humana–.  

Diferentemente dos objetos selecionados no contexto carioca − 

temporalmente mais recente e academicamente pouco estudados −, as 

manifestações artísticas de Lisboa são experiências que tiveram início 

nos anos 90, tendo sido objeto de estudo de várias pesquisas. Isso 

demonstra a dificuldade com a qual me deparei em conseguir encontrar 

manifestações mais recentes e engajadas que pudessem apresentar 

contra-narrativas sobre as periferias de Lisboa, temática que 

aprofundarei no quarto capítulo. Saliento, também, que o fato de não ter 

transcorrido muito tempo da pesquisa em Lisboa dificultou-me o contato 

direto com o contexto artístico contemporâneo da cidade, oportunidade 

que consegui ter mais substancialmente na cidade do Rio de Janeiro. Ao 

mesmo tempo, por ocasião da realização de parte da graduação e do 

mestrado em Lisboa, estabeleci contatos acadêmicos e extra-

acadêmicos, os quais me possibilitaram informações sobre essa questão, 

confirmando que o rap5 e o cinema contemporâneo são as principais 

linguagens artísticas nas quais é possível detectar contra-narrativas sobre 

as periferias. 

A análise das quatro manifestações revelou diversos exemplos de 

contra-narrativas, em que estéticas e símbolos diferentes surgem no 

intento de oferecer uma leitura multifacetada desses espaços, evitando 

reduzi-los a poucas e simples alegorias, como frequentemente a 

narrativa dominante fez. A possibilidade de coexistência de diversas 

narrativas em uma mesma obra, como acontece nos filmes de Pedro 

Costa, permite destacar a pluralidade de leituras e interpretações que 

existem sobre as periferias e a necessidade de contestar essencialismos, 

estereótipos e o senso comum. Assim, destaco as diferentes poéticas nas 

                                                           
5 A palavra rap significa “Rithm and Poetry”, ritmo e palavra. O estilo é 

baseado em um tipo de percussão “que inclui técnicas como o break beat, o 

scratching, o back-spin ou o beat box” e que é produzido pelo Dj (disck jockey) 

que cria a base para a verbalização poética em que o MC (Mestre de Cerimônia) 

transmite uma mensagem.” (FRADIQUE, 2006, p. 136). Essa música faz parte 

da cultura hip hop, “uma expressão utilizada para designar um movimento 

multidisciplinar urbano e juvenil que integra ainda uma componente gráfica-

visual intitulada grafite e uma componente coreográfica denominada break 

dance.” (FRADIQUE, 2006, p. 136). O movimento desenvolveu-se no início 

dos anos 1970, no bairro Bronx, em Nova Iorque, tendo sido criado por jovens 

negros e imigrantes.  
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obras analisadas, que podem reinventar a concepção da política e do 

social nestes espaços: a estética da violência e da insurgência dos 

Anarkofunk; a coexistência de narrativas dominantes e contra-narrativas 

que enxergam a periferia como espaço revolucionário e acolhedor no 

cinema de Pedro Costa; o discurso dos rappers africanos e 

afrodescendentes de Lisboa sobre a integração e de crítica à 

colonialidade e ao racismo; e a estética plural, contra-hegemônica e 

inovadora das periferias no olhar do Bando Editorial Favelofágico. 

Essas manifestações diferenciam-se, também, no que se refere ao 

olhar de quem as realiza. No caso do cinema de Pedro Costa, o cineasta 

revela as periferias de Lisboa a partir do olhar externo, ou seja, a partir 

de um sujeito que não pertence a esse espaço. Desse modo, a periferia 

não é colocada como lugar de fala, mas é selecionada como lugar de 

ambientação. Pedro Costa, de fato, não mora no bairro que retrata 

(Fontaínhas), apesar de ter passado vários anos lá. Diversamente dessa, 

as outras manifestações analisadas são realizadas por artistas que 

pertencem aos mesmos espaços que representam. Isso implica observar 

que serão consideradas na pesquisa tanto as manifestações criadas por 

quem não pertence a esses espaços, quanto por quem provêm desses 

lugares, ou seja, por quem os define a partir de dentro. Assim, o critério 

que adotei na seleção dessas criações artísticas foi a percepção de que 

nelas há retratos da periferia como espaço contra-hegemônico, 

insurgente, rebelde, ativo, a partir do qual seja possível pensar em 

modelos, visões e leituras alternativas sobre o mundo. Em outras 

palavras, o comum dominador dessas manifestações é a visão das 

instituições como problemáticas: a crítica ao Estado segundo o 

Anarkofunk; ao Estado-Nação segundo os rappers africanos e 

afrodescendentes e o cinema de Pedro Costa e ao mercado segundo o 

Bando Editorial Favelofágico.  

 Contudo, a escolha do corpus não foi imediata. No início da 

pesquisa, surgiu a dúvida entre escolher uma linguagem artística 

específica ou linguagens diversas. Por não ter a intenção de realizar uma 

análise técnica apenas cinematográfica, literária ou musical, decidi não 

me limitar apenas a uma linguagem. Assim sendo, resolvi realizar um 

estudo sobre os discursos que emergem nas manifestações artísticas em 

que a periferia aparece de uma forma inovadora como lugar de fala e/ou 

como espaço de ambientação, como acima argumentado. Após a 

observação de um corpus composto por vários estilos musicais (hip hop, 

funk, kuduro, rap, fado, samba), produções cinematográficas, literárias, 
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artísticas (pichação, grafite, fotografia), decidi, no final, analisar as 

quatros manifestações − uma literária, duas musicais e uma 

cinematográfica −, surgidas entre os anos 90 e o ano corrente; e 

selecionadas por apresentarem contra-narrativas inovadoras, insurgentes 

e contra-hegemônicas, cada uma com suas próprias diversidades 

estéticas e discursivas. É preciso enfatizar que as manifestações 

selecionadas para o contexto do Rio de Janeiro não podem ser 

consideradas as únicas que contribuem para a constituição de contra-

narrativas sobre as periferias. Por exemplo, o fato de não ter selecionado 

manifestações como pichação e grafite não significa que não podem ser 

observadas como manifestações das periferias e contra-hegemônicas. 

Em algumas favelas brasileiras, é comum ver o grafite realizado por 

seus habitantes, que, através de projetos de qualificação desses espaços 

(por exemplo, Favela Painting no morro de Santa Marta no Rio de 

Janeiro), intervêm para combater o preconceito e atrair atenção para 

estes locais, muitas vezes desvalorizados. Em Cova da Moura (Lisboa) 

abundam também os exemplos de grafite, bairro em que foi criada a 

escola de arte urbana, um espaço criativo para permitir a formação e 

integração sociocultural desta comunidade. Desse modo, há outras 

manifestações que observam a periferia como espaço contra-

hegemônico, algumas das quais mencionarei no quarto capítulo. Porém, 

nessa pesquisa priorizei expressões artísticas mais recentes, pouco 

conhecidas e com uma visão contra-hegemônica e de crítica às 

instituições.  

No quarto capítulo, intitulado A arte como veículo de criação e 

transmissão de contra-narrativas. Construindo novos significados 

sobre o conceito de periferia urbana a partir da desconstrução das 

leituras hegemônicas, apresento uma reflexão, em primeiro lugar, sobre 

a importância da arte como veículo de criação e de transmissão de 

contra-narrativas, como instrumento que permitiu desconstruir as 

leituras hegemônicas, dando assim novos sentidos e criando significados 

sobre o conceito de periferia urbana. A arte, portanto, assume o papel de 

instrumento de crítica e de transformação social, de arma contra a 

hegemonia do saber e do poder, de veículo de realização de resistências 

micropolíticas; reconhece-se nela sua função social e política. Seu papel 

engajado e de crítica do mundo atual revela-se gritante, transformando-

se em um instrumento de análise que permitirá desenvolver outras 

reflexões teóricas sobre as periferias, observando-as em sua dimensão 

sociopolítica e cultural. A arte “[...] oferece múltiplas figuras de tempos 
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e de espaços apropriados: não impostos, não aceitos por uma resignação 

passiva, mas metamorfoseados em obra” (LEFEBRVE, 1991, p. 115) e 

permitirá observar as periferias urbanas marginalizadas e desvalorizadas 

pelo sistema hegemônico do poder e do saber sob outras perspectivas. A 

arte, nesta pesquisa, é assim concebida como um instrumento político e 

de crítica da sociedade ocidental capitalista e neo-liberal. 

Na sequência, discorro acerca das imagens simbólicas e 

conceituais sobre as periferias urbanas, detectadas a partir da análise das 

quatro manifestações nos capítulos 2 e 3, respectivamente sobre as 

periferias do Rio de Janeiro e de Lisboa. Atribuindo significados ao 

conceito de periferia urbana, essas imagens contribuem para diversificar 

as leituras sobre esses espaços, superando os estereótipos fixados pelas 

narrativas e imaginários dominantes. Por exemplo, discuto a periferia 

como espaço de crítica às instituições; como espaço de manifestação de 

discursos múltiplos sobre a violência; como lugar de materialização do 

discurso periférico negro; como espaço de concretização de uma 

cidadania insurgente. Aqui, também, deparo as diversidades e as 

semelhanças entre as contra-narrativas de Lisboa e do Rio de Janeiro 

para discutir, no terceiro subcapítulo, os diferentes graus de visibilidade 

artística que caracterizam as duas realidades. Nessa última parte do 

capítulo, busco compreender porque a representação e a voz das 

periferias de Lisboa são menos visibilizadas do que as das favelas do 

Rio. A representação da favela ocupa uma maior centralidade no 

panorama cultural e artístico carioca e brasileiro, tanto sob forma de 

suas narrativas dominantes, quanto por suas contra-narrativas. Há, 

assim, razões históricas, políticas e ideológicas que determinaram uma 

maior centralidade artística das favelas no Brasil e uma marginalidade 

cultural das periferias em Portugal. Quanto ao debate sobre essa questão, 

apresento outras manifestações com foco na periferia de ambas as 

cidades, que acabaram não sendo selecionadas para a análise por não 

contribuírem para divulgar leituras diversificadas sobre o conceito de 

periferia urbana ou por não terem uma leitura engajada sobre o tema.  

Nesta pesquisa, contemplam-se diversas áreas do conhecimento, 

como a história e a geografia cultural e urbana, a urbanística, os estudos 

artísticos e cinematográficos, a crítica literária, a filosofia, a teoria da 
cultura e da política. Entendo que, o caráter interdisciplinar poderá 

contribuir para a desnaturalização de leituras e imaginários 

estereotipados e simplistas que frequentemente se reafirmam tanto no 

plano político, quanto no mundo acadêmico, cultural e artístico. A 
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interdisciplinaridade torna-se um instrumento fundamental para 

demonstrar as múltiplas leituras existentes sobre os fenômenos da 

sociedade, de modo a acabar com as interpretações unilaterais e parciais 

que o olhar especializado em uma única área facilmente pode construir. 

Por isso, a leitura sobre as periferias a partir das linguagens artísticas 

assume um papel central nesta pesquisa, juntamente sustentada por 

reflexões e contribuições dessas diferentes áreas do conhecimento.  

O envolvimento de várias áreas torna-se essencial na observação 

e no estudo da cidade e dos fenômenos que a perpassam, sendo um 

objeto de estudo complexo, híbrido e sujeito a continuas mudanças. Um 

olhar transversal e interdisciplinar para a cidade contribuiria assim para 

uma compreensão mais completa e orgânica dela e de seus fenômenos, o 

que permitiria evitar a elaboração de interpretações fechadas, 

setorizadas e isoladas, leituras que caracterizam certos olhares 

disciplinares. (LEFEBVRE, 1991; RAYNAUT, 2014). Desse modo, 

concordando com as palavras do professor Selvino Assman, pretendo 

que meu olhar corresponda não a “um novo método científico, nem [a] 

um conjunto novo de técnicas de investigação, mas [...] a uma nova 

atitude intelectual.” (2015, n.p.)6. A escolha interdisciplinar, como 

afirma Assman, sinaliza assumir uma atitude pessoal e acadêmica que 

tenciono concretizar na presente pesquisa, uma “atitude de quem 

percebe a insuficiência do saber disciplinar para compreender a 

realidade e para solucionar problemas complexos.” (n.p.). Em vista 

disso, a interdisciplinaridade permite transitar por várias correntes 

teóricas e perspectivas de análise diversas, não delimitando a observação 

dos casos estudados a uma única leitura. Portanto, algumas perspectivas 

serão retomadas para destacar a transversalidade teórica e disciplinar em 

que esta pesquisa mergulha, visando a realização de uma análise 

complexa que necessitam as experiências artísticas e socioculturais 

sobre as periferias. No intuito de dar ênfase para a complexidade do 

tema, evitar reducionismos, simplificações, reprodução e a 

universalização de estereótipos, assim como análises deterministas e não 

essencialistas, problematizo a naturalização de certas imagens aceitas e 

                                                           
6 Trechos retomados no texto intitulado Interdisciplinaridade: um desafio 

teórico e prático, escrito pelo professor Selvino Assman em ocasião do SIIEPE 

II/2015, Interdisciplinaridade: universidade e inovação social e tecnológica. 

Registro também que a referida obra consultada não estava paginada, portanto 

estará indicada por n.p.  

Texto disponível em: www.siiepe2015.ufsc.br/. Acesso em: 27 abril 2017. 

http://www.siiepe2015.ufsc.br/
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padronizadas – por exemplo, a ideia de periferia como locus da 

precariedade e de violência– .  

Assim sendo, ressalto a aproximação teórica com as correntes 

pós-moderna e pós-colonial, exemplificado pelas referências aos 

pensadores como Santos (1993, 1998 2004, 2007, 2010, 2013) Hall 

(2001, 2003, 2010), Maffesoli (2001), Shoat e Stam (2006), Foucault 

(1995, 2000a, 2000b). As críticas a essas correntes teóricas foram 

numerosas: por exemplo, o fato de observarem a modernidade apenas 

como um fenômeno eurocêntrico, de constituírem uma nova grande 

narrativa (apesar da crítica às grandes narrativas, como a modernidade), 

de produzirem novas dicotomias e essencialismos. De acordo com 

muitos desses questionamentos, simultaneamente considero apropriado 

referir-me a essas correntes, porque há nelas elementos fundamentais na 

construção de conhecimento alternativo com respeito ao discurso da 

hegemonia do pensamento e de teoria ocidental e eurocêntrica, razão 

que me impulsionou adotar algumas de suas perspectivas teóricas, 

sujeita também a críticas, como demonstro ao discutir sobre o conceito 

de diáspora e de mestiçagem. 

Enfatizo uma importante aproximação ao pensamento decolonial 

latino-americano através da referência aos pensadores Mignolo (2002, 

2008, 2013), Quijano (2005), Verdú (2012), Dussel (1996), que 

contribuíram para a construção de perspectivas críticas a respeito do 

eurocentrismo e do colonialismo interno, concebidos, neste estudo, 

como um dos principais fatores que determinaram a formação de 

imaginários dominantes e homogeneizadores sobre as periferias urbanas. 

Observo, a partir de Mignolo (2008, p. 290), o pensamento decolonial 

como um instrumento que permite “imaginar um mundo no qual muitos 

mundos podem coexistir” e através do qual “a diversidade 

epistemológica do mundo continua por construir.” (SANTOS, 2007, p. 

21). Meu estudo apoiou-se, também, nas leituras de pensadores que 

favoreceram a desconstrução dos paradigmas dominantes, assumindo 

uma posição revolucionária com respeito ao pensamento teórico 

hegemônico, como Gramsci (2002), Adorno (1975, 1999), Graeber 

(2011), Lefebvre (1973, 1991, 2004, 2008), Wacquant (2001, 2004, 

2007), Thoreau (2001), Prodhoun (1896, 1975), Kropotkin (2005), 

Mbembe (2014), Holston (2013), Malighetti (2011), Zibechi (2015) 

Harvey (2012a, 2012b), dando também protagonismo às teorias 

anárquica e marxista, sobretudo no que se refere às críticas às 

instituições. 
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A respeito da questão metodológica, o trabalho baseou-se 

principalmente em uma pesquisa bibliográfica e na análise textual das 

manifestações, através do estudo dos filmes, das músicas e dos textos 

literários. A vivência, em ambas as cidades, contribuiu para uma 

compreensão detalhada do contexto urbano e social em que as 

manifestações tiveram ato. Contudo, reconheço ter estabelecido uma 

maior proximidade com o contexto carioca por ter permanecido na 

cidade no momento da elaboração da tese. Isso não limitou a aplicação 

do método comparativo, que foi utilizado para destacar, em um plano 

narrativo e estético, as semelhanças e as diferenças na construção de 

contra-imaginários sobre as periferias dessas duas cidades, mas também 

para compreender as diversidades sociais, urbanísticas e políticas de 

espaços periféricos diferentes. 

Detectar imagens, estéticas e discursos que contribuem para a 

criação de contra-narrativas sobre as periferias urbanas de Lisboa e do 

Rio de Janeiro corresponde ao objetivo da pesquisa que se compõe na 

constituição teórica de outras leituras e interpretações sobre o conceito 

de periferia urbana, tanto no plano estético e narrativo, quanto no plano 

político e social. Em vista disso, através da divulgação de outros 

imaginários e de outros significados atribuíveis ao conceito de periferia 

urbana, questiono certos estereótipos, essencialismos e reducionismos, 

comumente veiculados através das narrativas dominantes. Diversificar e 

pluralizar os sentidos e os significados sobre um fenômeno poderá 

oferecer uma visão mais aberta e livre de cânones hegemônicos, que 

frequentemente invisibilizam outras possibilidades, tornando-se 

modelos opressivos e preconceituosos. Tencionei, para concretizar esse 

propósito, compor uma conceitualização teórica mais densa da noção de 

contra-narrativa. Essa proposta teórica surge para realçar a presença de 

outras interpretações sobre os fenômenos sociais e valorizá-las, sem 

omitir a existência de hierarquias e de hegemonia nesse campo. Por isso, 

enfatizar o posicionamento não hegemônico e crítico a respeito de 

modelos reconhecidos como dominante em um plano político, social e 

cultural torna-se necessário, resultando na escolha terminológica da 

noção de contra-narrativa. 

Reconheço também, como pesquisadora, uma possibilidade de 

contribuir com meu estudo para a institucionalização dessas 

manifestações contra-hegemônicas, sobretudo no que se refere à 

realidade carioca; em outras palavras, ao selecioná-las como objeto de 

estudo, provavelmente pela primeira vez, participo do processo de 
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inclusão delas no mundo das instituições, divergindo e podendo entrar 

em conflitos com os propósitos das manifestações estudadas. 

Acredito que a escolha de discutir as diferentes periferias de duas 

cidades com mesmo referencial histórico colonial, apresentada de forma 

comparativa, especialmente no quarto capítulo, contribuirá para romper 

com generalizações que concebem as periferias como espaços 

monocromáticos, estáticos, parecidos em todos os contextos urbanos. 

Nesta pesquisa, interessa-me destacar as diversidades internas e externas 

entre elas, porque a marginalidade urbana não se materializa da mesma 

forma em todos os lugares, necessitando, desse modo, “desenvolver 

imagens mais complexas e diferenciadas dos “marginais da cidade.” 

(WACQUANT, 2001, p. 07-08). Por essas razões, pretendi compreender 

as razões históricas, culturais e políticas que determinaram os diferentes 

graus de visibilidade artística dessas duas periferias, pergunta à qual 

tencionei responder na última parte do quarto capítulo. 

Recapitulando, com meu trabalho, tencionei contribuir para a 

constituição e divulgação de leituras novas e outras sobre as periferias 

como acima explicado, aspirando participar da luta contra a injustiça 

cognitiva global (SANTOS, 2004; 2007; 2010; 2013) que decorre “do 

confronto, no nível de ação e da interpretação, entre paradigmas 

culturais, princípios éticos e formas de racionalidades distintos” 

(SANTOS, 2013, n.p.)7, critica necessária à unilateralidade do saber na 

base do qual “se construí pretensões universais abstratas.” (SANTOS, 

2013, n.p.). Contíguo com as injustiças socioeconômicas e históricas, as 

três injustiças delineadas por Santos (2013) formam a injustiça social 

global, que pode ser superada através, por exemplo, da formulação de 

novos pensamentos e novas perspectivas sobre o mundo8.  

                                                           
7 Registro aqui, que a referida obra consultada não estava paginada, portanto 

estará indicada por n.p. 
8 Santos propõe, por exemplo, a distinção entre o pensamento pós-abissal, que 

corresponde a “um pensamento não derivativo, que envolve uma ruptura radical 

com as formas ocidentais modernas do pensamento e ação” (2007, p. 20) e o 

pensamento abissal que corresponde ao pensamento moderno ocidental que 

“consiste num sistema de distinções visíveis e invísiveis, sendo que os invisíveis 

fundamentam as visíveis”(2007, p. 20). A distinções invisíveis dividem a 

realidade social em dois universos distintos: o universo deste lado da linha e o 

universo do outro lado da linha, entendido como não-realidade, como 

inexistente (questões abordadas pela sociologia das ausências). Desse modo, as 
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Finalmente, concluo a introdução com uma breve reflexão sobre 

meu percurso como pesquisadora, o qual poderá explicar melhor as 

razões que determinaram as escolhas acadêmicas temáticas e teóricas, 

que são/estão necessariamente imanentes à própria experiência pessoal e 

individual. Suponho que a pesquisa poderia desenvolver-se de forma 

diferente gerando outras reflexões se fosse realizada por outra pessoa, 

em outro contexto e em outro tempo. A singularidade de cada trabalho 

resulta não apenas no estilo e na perspectiva teórica e metodológica 

selecionada, mas, principalmente na grande influência do momento e 

dos espaços em que se transita enquanto se realiza a pesquisa. Destaco 

essas questões, porque, no meu caso, a proposta da tese foi resultado de 

várias situações acadêmicas e extra-acadêmicas que vivi nos últimos 

anos. O estudo da língua e das culturas de países de língua portuguesa 

na graduação realizada entre Itália e Portugal; o mestrado na Espanha, 

em Portugal e na Inglaterra, e por fim o doutorado no Brasil determinou 

indubitavelmente minhas escolhas no que se referem às temáticas 

abordadas, as teorias e as metodologias selecionadas. As culturas de 

países de língua portuguesa, há tempo, tornaram-se meu foco. A 

vivência em Lisboa e no Rio de Janeiro e o contato com a cultura urbana 

dessas cidades foi determinante na escolha do tema. Desse modo, 

enlaçar vida acadêmica, interesses pessoais e a intenção de entender 

melhor situações socioculturais, definiram a decisão de realizar um 

estudo sobre cultura, arte e espaço urbano. Esse interesse manifestou-se 

particularmente durante o mestrado, durante o qual escrevi uma 

dissertação sobre as representações cinematográficas das periferias de 

Lisboa9, que inicialmente tinha que ser um estudo comparativo entre as 

manifestações artísticas das periferias de Lisboa, do Rio de Janeiro e de 

Luanda. As três cidades foram selecionadas por causa do contexto 

linguístico comum e por meus estudos acadêmicos terem sido dedicados 

à área de países de língua portuguesa − campo chamado de estudos 

lusófonos, conceito sujeito a várias críticas−. O tema despertou-me 

interesse acadêmico e pessoal, que cresceu também por causa da 

vontade de entender a razão da dificuldade em conseguir material 

                                                                                                                           
formas de pensamento não-ocidentais têm sido tratadas de um modo não abissal 

pelo pensamento moderno ocidental.  
9 O título da dissertação do mestrado apresentada no curso Crossways in 

Cultural Narratives (Erasmus Master Mundus) em 2014 é A Emergência 

Cultural da Periferia de Lisboa. A Nova Tendência do Cinema Português 

Contemporâneo. 
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acadêmico e teórico sobre manifestações artísticas das realidades 

periféricas de Lisboa, se comparada à grande quantidade de artigos e de 

estudos sobre as favelas cariocas, muito mais visibilizadas acadêmica e 

artisticamente. Esse interesse motivou minha candidatura ao doutorado 

no Brasil, para prosseguir minha pesquisa iniciada no mestrado e 

repropor uma análise comparativa das manifestações artísticas entre as 

periferias de Lisboa e do Rio, trabalho realizado na Universidade 

Federal de Santa Catarina em Florianópolis (UFSC), através do 

programa Erasmus Mundus (Fellow Mundus), parte do qual foi 

transcorrido no Rio de Janeiro/RJ, tendo frequentado uma disciplina 

como aluna externa na Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 Ao ressaltar diferentes graus de visibilidade das duas periferias, 

constatei, ao mesmo tempo, uma presença de narrativas dominantes 

comuns às duas periferias, e decidi, portanto, focar a pesquisa de 

doutorado na procura de narrativas e imaginários diferentes sobre esses 

espaços, que se transformaram no principal objetivo da pesquisa. Tal 

interesse cresceu a partir de leituras de textos engajados e críticos com 

respeito à sociedade e à política, como a teoria decolonial e anárquica, 

que me direcionou para a realização da análise de manifestações 

artísticas, não apenas em nível narrativo e estético, mas também nos 

planos político e social.  
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1. DEFININDO OS CONCEITOS-CHAVE DA 

PESQUISA: PERIFERIA URBANA, NARRATIVAS E 

IMAGINÁRIOS HEGEMÔNICOS, CONTRA-NARRATIVAS 

E CONTRA-IMAGINÁRIOS. 

 

A PERIFERIA URBANA: A CONSTRUÇÃO DO 

CONCEITO E SEUS SIGNIFICADOS 

 

Ciente da abrangência do conceito de periferia urbana, 

selecionado para ser explorado nesta pesquisa, pretendo esclarecer qual 

é a tipologia de periferia que me interessa analisar nesta tese. A periferia 

urbana é aquela definida como guetos de exclusão10, enclaves, bolsões 
de pobreza na língua portuguesa; como informal settlement11 (áreas 

informais em português), squatter settlment ou slum12 na língua inglesa; 

e corresponde a uma parte da cidade partida13 da contemporaneidade: 

favelas, comunidades ou morros no Brasil; bairros de lata ou bairros de 

barracas em Portugal; poblaciones no Chile; villas miserias na 

Argentina; cantegril no Uruguay; ranchos na Venezuela; musseques em 

                                                           
10 O termo gueto de exclusão é utilizado por Jorge Macaísta Malheiros no livro 

Espaços e Expressões de Conflito e Tensão entre Autóctones, Minorias 

Migrantes e Não Migrantes na Área Metropolitana de Lisboa (2007) para se 

referir aos bairros da área metropolitana de Lisboa. 
11Informal settlement (ou áreas informais) são descritos como “[...] those 

settlements of the urban poor that have developed through unauthorized 

occupation of land. Tenure insecurity is the central characteristic of informal 

settlements, with varying attributes of unhealthy and hazardous living 

conditions to which overcrowding and lack of basic services may contribute.” 

(HUCKZERMEYER, M; KARAM, A, 2006, p. 03). 
12 Expressões adotadas oficialmente durante a conferência da ONU em Nairobi 

em Outubro 2002. Os squatter settlment ou slum são descritos como espaços 

caracterizados por superlotação, por estruturas informais e em mal estado, com 

sistema de saneamento e serviços higiênicos carentes e pouca segurança. 

Wacquant define slum como “uma área de dilapidação imobiliária que, por 

extensão, tende a designar uma vizinhança de má reputação e indesejável para 

as classes baixas. Essa palavra descreve um tipo de ocupação urbana similar à 

das favelas brasileiras, mas que também pode ser aplicada para descrever algo 

similar aos cortiços.” (2004, p. 156). 
13 Expressão presente no livro de Zuenir Ventura, Cidade Partida (1994), em 

que se discute particularmente a existência de duas diferentes cidades no Rio de 

Janeiro: o morro e o asfalto. 
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Angola; baraccopoli em Itália; bidonvilles ou banlieues na França, 

guetos nos Estados Unidos, entre ouras denominações. Portanto, 

 
[...] as sociedades da America Latina, da Europa e 

dos Estados Unidos dispõem todas de um termo 

específico para denominar essas comunidades 

estigmatizadas, situadas na base do sistema 

hierárquico de regiões que compõem uma 

metrópole, nas quais os párias urbanos residem e 

onde os problemas sociais se congregam e 

infeccionam, atraindo a atenção desigual e 

desmedidamente negativa da mídia, dos políticos 

e dos dirigentes do Estado. São locais conhecidos, 

tanto para forasteiros como para os mais íntimos, 

como “regiões-problema”, “áreas proibidas”, 

circuitos “selvagem” da cidade, territórios de 

privação e abandono a serem evitados e temidos, 

porque têm ou se crê amplamente que tenham 

excesso de crime, de violência, de vício e de 

desintegração social. Devido à aura de perigo e 

pavor que envolve seus habitantes e ao descaso 

que sofrem, essa mistura variada de minorias 

insultadas, de famílias de trabalhadores de baixa 

renda e de imigrantes não legalizados é 

tipicamente retratadas à distância em tons 

monocromáticos, e sua vida social parece a 

mesma em todos os lugares: exótica, improdutiva 

e brutal. (WACQUANT, 2001, p. 07). 

 

Antes de discutir sobre os significados atribuídos ao conceito de 

periferia urbana, cabe ressaltar que a tipologia examinada pode 

corresponder a um tipo de subúrbio, mas nem sempre equivale a esse 

último e pode ser tanto uma periferia planificada quanto uma periferia 

espontânea.  Apresentarei, em seguida, uma breve reflexão sobre os 

conceitos de subúrbio e periferia e sucessivamente uma explicação sobre 

a periferia planificada e a periferia espontânea  

A periferia é descrita como um espaço caracterizado por 
específicas condições socioeconômicas. O subúrbio, diferentemente, não 

corresponde a um espaço definido por uma homogeneidade econômica e 

social (de fato, nesse contexto, o uso do espaço pode variar). O termo 

designa literalmente as áreas circunscritas às áreas centrais de um 

aglomerado urbano e pode determinar também algo que está entre o 
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urbano e o rural. Com respeito ao contexto brasileiro, Martins (2008) 

afirma que o “subúrbio designa a identidade específica de uma realidade 

espacialmente social entre a roça e a cidade, o produzir e o mandar, o 

trabalhar e o desfrutar.” (p. 45). O mesmo considera a periferia o espaço 

de manifestação da urbanização caótica, enquanto o subúrbio 

caracteriza-se por sua proximidade com o rural. Com respeito ao 

contexto português, Carmo (2010) observa que o rural torna-se parte da 

cidade e dependente dela por causa da perda de importância da 

agricultura e de uma maior facilidade na mobilidade. Desse modo, as 

áreas rurais próximas às cidades tornam-se subúrbio dessas últimas. Os 

primeiros subúrbios que surgiram na época dos anos 50 nos EUA 

correspondiam aos núcleos urbanos habitados pela classe média-alta, 

que se deslocara dos centros das cidades – áreas tensas socialmente –, 

para zonas distantes das áreas centrais à procura de uma melhor 

qualidade de vida e maior segurança. Esse fenômeno atingiu também a 

América Latina e lentamente a Europa. Em subúrbios elitizados no Rio 

de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, a Barra da Tijuca e Alphaville 

respectivamente, prevalecem a arquitetura dos condomínios fechados e a 

grande privatização do espaço público. Na contemporaneidade, a cidade 

ideal manifesta-se socio-urbanisticamente através da criação desses 

lugares alternativos em oposição à cidade vista como massificada e 

insegura. As cidades privadas correspondem a um modelo urbano que 

cresce e se desenvolve a partir do discurso sobre a insegurança. Essas 

pequenas cidades, de fato, estão dotadas de vigilância privada e 

mecanismos complexos de controle para garantir a redução dos crimes. 

São espaços em que se limitam a liberdade dos habitantes como solução 

necessária para maior segurança. Por exemplo, nessas cidades privadas, 

é preciso aceitar regulamentos muito restritivos, como a seleção dos 

convidados para poder viver em um lugar pacificado e sem conflitos. De 

forma geral, é possível dizer que os subúrbios correspondem a lugares 

caracterizados por “uma baixa densidade de ocupação”, em que podem 

estar presentes “pequenas propriedades agrícolas, condomínio de luxos, 

estádios, parques etc.” (PALLONE, 2005, n.p.)14. Além dos mais 

elitizados, como os já citados, encontram-se subúrbios industriais, 

operários e mais empobrecidos, com estruturas precárias como as 

periferias, que, diferentemente dos subúrbios descritos acima, 

                                                           
14 Registro aqui, que a referida obra consultada não estava paginada, portanto 

estará indicada por n.p. 
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caracteriza-se por uma alta taxa de densidade populacional. No contexto 

brasileiro (PALLONE, 2005), o termo subúrbio, em um primeiro 

momento, era utilizado para denominar todas as áreas distantes do 

centro da cidade. A partir das primeiras décadas do século passado, a 

palavra passou a ser usada para designar as áreas servidas pela ferrovia, 

especialmente no Rio de Janeiro/RJ e em São Paulo/SP. Diversamente, 

o termo periferia, a partir dos anos 60-70, começa a designar 

loteamentos clandestinos ou favelas localizadas em áreas mais centrais, 

onde vive uma população de baixa renda. (PALLONE, 2005). Desse 

modo, o subúrbio sinaliza um espaço que está geograficamente longe do 

centro da cidade, podendo ser um bairro industrial, operário, semi-rural, 

e habitado pela classe baixa, média ou alta. Pode ter, portanto, 

características sociais e estruturais diferentes, mas sempre com uma 

localização geográfica bem definida. Por outro lado, a periferia15, que 

pode ser um subúrbio, vem definida por condições socioeconômicas 

específicas, como a clandestinidade, a precariedade, e a pobreza; espaço 

que pode ser situado longe do centro, como acontece em Lisboa e no 

Rio ou, ainda nas proximidades da região central, como acontece 

especialmente na capital carioca. 

No que se refere à diferença entre a periferia planificada e a 

periferia espontânea, Domingues (1994) define a primeira como um 

“instrumento de regulação urbana do Estado providência e do 

planeamento racionalista típico das ‘Grands Ensembles’ ou cidades 

novas das políticas urbanas francesas ou fruto da regulação estatal nos 

países do ex bloco do leste.” (p.13). O modelo social e político de 

periferia planificada entra em crise com o colapso do Estado social e 

com o reforço das políticas neoliberais em grande parte dos países 

ocidentais. Nas últimas décadas, de fato, os investimentos privados 

assumiram uma posição mais central no crescimento urbano. Continuam 

a existir muitos exemplos de periferias planificadas na 

contemporaneidade, tanto na Europa quanto na América Latina: basta 

pensar nos vários planos de construção de bairros sociais em Lisboa e 

nos conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro, sobre os quais discutirei 

a seguir. A periferia planificada de que se está falando é habitada pela 

                                                           
15 No texto de Domingues intitulado (Sub)urbios e (sub)urbanos-o mal estar da 

periferia ou a mistificação dos conceitos (1994), utiliza-se o termo periferia e 

área suburbana como sinônimos, tendo como foco as cidades europeias e norte-

americanas. 
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classe baixa e muito comumente por ex-moradores de bairros precários 

espontâneos demolidos que vêm sendo deslocados para essas novas 

áreas.  As periferias espontâneas, caracterizadas por construções ilegais 

realizadas através da ocupação de terrenos privados ou públicos, em que 

não há intermediação e apoio do Estado na edificação, são definidas 

“dominantemente residenciais, [...], um espaço não consolidado, 

alternando índices de densificação elevados com vazios intersticiais; 

ausência de plano; sub-infraestruturação, défice de serviços e de 

equipamentos públicos e privados, em quantidade e em qualidade, falta 

de legibilidade e de identidade urbanas, má qualidade ambiental.” 

(DOMINGUES, 1994, p. 13). Nessa pesquisa, centrei minha atenção 

sobretudo nas periferias espontâneas, mas não desconsiderei falar acerca 

das periferias planificadas. No caso de Lisboa, a maioria dos bairros 

espontâneos foram demolidos e novos bairros planificados foram 

construídos para receber os ex-moradores dos bairros precários 

desmantelados; decorre que muitas das características desses últimos se 

reproduzem nos bairros sociais, como a segregação social e urbana, a 

marginalidade, a exclusão, a violência, assim que as histórias urbanas 

desses dois tipos de periferias estão necessariamente interligadas. 

Voltando ao conceito de periferia urbana e aos seus significados, 

Wacquant (2001) sintetiza as definições dominantes atribuídas à 

tipologia de periferia em análise. Ao mesmo tempo, expõe uma das 

questões principais que emergirá na pesquisa, isso é, a crítica à leitura 

essencialista e redutora sobre as periferias urbanas, visões que anulam as 

especificidades de cada realidade periférica, atentando-se para a 

construção universalizada do conceito que o discurso público16 gerou e 

propagou. A carência – social, jurídica, política, educacional, 

econômica, estrutural-urbanística – e a marginalidade, que “[...] resulta 

da distinção de uma realidade precária em que se encontra determinada 

população ou grupo social, relativamente a uma situação central” 

(CARMO, 2002. p. 104) são, por exemplo, dois componentes que dão 

forma ao conceito de periferia urbana. A marginalidade não se refere 

apenas à localização geográfica, já que pode decorrer que muitos lugares 

considerados marginais estão situados nas áreas centrais da cidade, 

como é evidente na cidade do Rio de Janeiro. A marginalidade 

manifesta-se, sobretudo, em um nível social, no que se refere à condição 

da população, e é configurada por sua identidade racial, étnica, social e 

                                                           
16 Ver nota de rodapé 2. 
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econômica. Nas periferias − objeto deste estudo −, observei que a 

população periférica vem descrita particularmente por ser composta de 

afrodescendentes, africanos e negros, mas também brancos de classe 

baixa ou provenientes de áreas rurais; desempregados ou trabalhadores, 

geralmente em condições de trabalho não formais, e também pelos 

considerados “bandidos”. As figuras que compõem a população das 

periferias são genericamente incluídas na categoria do pobre. A periferia 

é concebida como 
 o lugar dos pobres, e todos sabem o que isso 

significa: trata-se de lugares subalternos 

socialmente, por vezes vistos como 'submundos', 

em que convivem misturados 'trabalhadores' e 

'bandidos', que despertam piedade e insegurança.” 

(FELTRAN, 2010, p. 571). 

 

 Segundo esse olhar, as periferias são habitadas, portanto, por 

 
[...] tipos marginais tais como vagabundos, 

boêmios e prostitutas – todas elas consideradas 

áreas criadas “naturalmente” a partir de um desejo 

universal de diferentes grupos de “preservar seus 

hábitos culturais peculiares”, e cada uma 

cumprindo sua “função” específica no grande 

organismo urbano […]. (WACQUANT, 2004, p. 

156). 

 

Outras características que definem um ambiente urbano periférico 

são a segregação e a exclusão socioespacial com base na raça e na 

classe. Concordando com Wacquant (2001), na maioria das cidades, o 

processo de “guetização” (p. 08-09) de um determinado espaço urbano 

foi consequente ao colapso das instituições públicas resultante das 

políticas estatais de abandono urbano. Concebidos como lugares 

perigosos e violentos, sujeitos à redução do mercado formal e à omissão 

da política social, esses espaços estão, portanto, submetidos à presença 

de uma polícia ostensiva e onipresente e de aparato penal. 

(WACQUANT, 2001). A segregação, dessa maneira, irrompe “para 

evitar situações de riscos e de contágio” (WACQUANT, 2004, p. 09), 

acompanhada, ao mesmo tempo, pela criação e manutenção de relações 

de dependência com os centros de poder, cujo fim é criar cidades 

paralelas, em que se concentram a força da mão de obra ou onde 

segregam sujeitos considerados socialmente perigosos. Concordando 
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mais uma vez com Wacquant, “todos os guetos são segregados mas nem 

todas as áreas segregadas são guetos.” (2004, p. 160). Outro exemplo de 

segregação urbana pode ser aquela dos “enclaves fortificados de luxo”, 

que “proporcionam segurança, exclusão, homogeneidade social, 

amenidades e serviços” e permitem que famílias burguesas escapem do 

que consideram “o caos, sujeira e o perigo da cidade.” (WACQUANT, 

2004, p. 160). 

 Ao apresentar os exemplos e as reflexões de Wacquant, destaco 

que o tipo de periferia urbana, objeto deste estudo, pode ser comparado 

em muitos aspectos com a realidade dos guetos17 norte-americanos, 

descritos pelo mesmo como produto da “intersecção entre bairros 

étnicos e slums, em que a segregação juntava-se ao abandono físico e à 

superpopulação, exacerbando assim males urbanos como a 

criminalidade, a desintegração familiar, a pobreza e a falta de 

participação na vida nacional” (2004, p. 156), espaços em decadência, 

isolados, abandonados e desintegrados como consequência da 

desindustrialização e das políticas do Estado de redução da previdência 

e compactação urbana como decorreu na realidade norte-americana. O 

tipo de periferia analisada, em muitos aspectos, assemelha-se aos 

contextos do gueto acima descrito – espaços que foram, de fato, sujeitos 

a processos de “guetização”, como observei ao estudar as periferias 

contemporâneas do Rio e de Lisboa –. Portanto, é frequente o uso do 

termo “gueto” como sinônimo do conceito de periferia nesta pesquisa, 

por delinear, de forma geral, um espaço geográfico habitado por um 

grupo estigmatizado, que vive uma condição de isolamento e segregação 

                                                           
17 A palavra gueto deriva “do italiano giudecca, borghetto ou gietto (ou do 

alemão gitter ou do hebreu talmúdico get, de etimologia controversa), [...] 

inicialmente se referia à consignação forçada de judeus a distritos especiais por 

parte de autoridades políticas e religiosas da cidade. Esse modelo veneziano 

disseminou-se pelas cidades da Europa e pelas margens do Mediterrâneo 

(JOHNSON, 1987, p. 235-245)” como afirma Wacquant. (2004, p. 157). “Na 

última metade do século XIX, o termo era usado para referir-se a concentrações 

residenciais de judeus europeus nos portos do Atlântico e era claramente 

distinto de slum enquanto área de moradia precária e de patologia social. O 

conceito expandiu-se durante a Progressive Era e passou a incluir todos os 

distritos urbanos degradados onde imigrantes exóticos juntavam-se – mais 

especificamente, imigrantes pobres do Sudeste europeu e afro-americanos 

fugindo do regime Jim Crow de submissão de castas no Sul dos EUA.” 

(WACQUANT, 2004, p. 156). 
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sociomoral e de condições socioeconômicas diversas daquela do padrão 

da cidade formal. Wacquant, de fato, sublinha que nos anos 90, houve 

“uma neutralização do termo “gueto”, no sentido de eliminar qualquer 

“traço de raça ou poder, redefinindo assim o termo como qualquer grupo 

de pobreza extrema, independente de sua composição populacional ou 

institucional.” (2004, p. 156). 

Como constatado, o discurso público contribuiu para a visão da 

periferia como espaço não civilizado e não desenvolvido, que necessita 

ser transformado, melhorado ou eliminado, ao ser comparado com 

outros espaços das cidades, as áreas formais – os lugares civilizados e 

desenvolvidos – consideradas exemplos urbanísticos e sociais, modelo 

de segurança, de higiene, de organização, de qualidade de vida. Isso 

contribui para a manutenção e o fortalecimento da concepção da cidade 

como uma realidade dicotômica em que os paradigmas centro/periferia, 

áreas formais/áreas informais, cidade legal/cidade ilegal continuem 

manifestando-se visivelmente. A crítica ao imaginário dominante sobre 

as periferias construído através de alguns estudos acadêmicos 

(sobretudo das ciências sociais), das mídias e da política estadual 

(incluído a de esquerda) vem apontada por Zibechi (2015), 

argumentando que as ciências sociais e 

 
[...] as análises feitas por muitas organizações de 

esquerda, partidos ou sindicatos tendem a adotar 

uma posição analítica “de mão única”, do centro 

para a periferia. Esse olhar representa uma forma 

míope epistemológica, que embaralha as 

interpretações a respeito das periferias urbanas. 

Alguns dos principais sintomas desta miopia são a 

negação do protagonismo dos sujeitos da periferia 

na produção do espaço e na sua própria 

emancipação, além da consideração do periférico 

como um subproduto das relações hegemônicas, 

como algo marginal e, portanto, economicamente 

menos eficiente ou improdutivo (“informal”, 

“ilegal”, “clandestino”), socialmente perigoso 

(“marginal” ou, nas leituras assistencialistas, 

“carente”), politicamente anódino ou conservador 

(“lúmpen”) e moralmente desajustado (“imoral”). 

O pensamento crítico incorre, ademais, em um 

grave problema político ao importar o ponto de 
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vista analítico forjado pelos grupos dominantes. 

(p. 11). 

 

Desse modo, a miopia epistemológica (ZIBECHI, 2015), 

manifestada por perspectivas de análise unívocas e parciais para estudar 

essas realidades, determinam leituras teóricas redutoras e essencialistas 

sobre esses espaços. A periferia é, de fato, concebida pelo discurso 

público como o espaço do a-normal, o lugar sem normas em que se deve 

portar o exemplo das áreas formais, as regras e as normas ditadas pelos 

centros de poder para resolver a anomalia social. (DURKHEIM, 2007). 

O centro, entendido como a cidade formal, que “inclui e atrai os 

elementos que o constituem como tal (as mercadorias, os capitais, as 

informações etc.) [...]” (LEFEBVRE, 1973, p. 18) foi definido pelo 

Estado e pelo capitalismo como o lugar de decisões e de poder, de 

riqueza e de informação, a partir do qual se organiza o espaço. A cidade 

formal, portanto, corresponde ao “[...] centro privilegiado, núcleo de um 

espaço político, sede do Logos18 [...].” (LEFEBVRE, 1991, p. 30). A 

periferia, pelo contrário, vem representada a partir de leituras parciais 

como o subsistema, como o espaço da cidadania incompleta, como o 

lugar da subordinação e da alienação social. A periferia sinaliza 

temporalmente, nessa percepção, o atraso do capitalismo e “a negação 

das promessas transformadoras, emancipadoras, civilizadoras e até 

revolucionárias do urbano, do modo de vida urbano e da urbanização.” 

(MARTINS, 2008, p.78). Nessa visão dominante, a periferia representa 

a urbanização degradada; ela é potencialmente urbana, mas ainda não se 

caracteriza como tal, porque, nela, a sociedade urbana não está 

completamente materializada, ou seja, a sociedade é dominada pela 

lógica de produção capitalista. (LEFEBVRE, 1991). Portanto, a periferia 

localiza-se na margem do urbano; ela é suburbana: “a periferia é a 

designação dos espaços caracterizados pela urbanização patológica, pela 

negação do propriamente urbano e de um modo de habitar e viver 

urbanos.” (MARTINS, 2008, p. 50). A partir dessas leituras 

monocromáticas, criticadas por Zibechi, é  

 

                                                           
18Considera-se a definição grega de Logos que significava inicialmente a 

palavra escrita ou falada -o Verbo- e que passa a ser um conceito filosófico 

traduzido como razão, tanto como a capacidade de racionalização individual ou 

como um princípio cósmico da Verdade e da Beleza. (MAIORCA, 1999). 
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a periferia que precisa mudar, receber melhorias 

ou ser inserida ao sistema. O problema é a 

periferia e está na periferia! A noção de 

urbanização derivada desta posição 

epistemológica sugere um processo no âmbito do 

qual se alcançaria maior justiça socio-espacial 

(sic) na cidade na medida em que os bairros 

periféricos e favelas se tornem cada vez mais 

parecidos com, ou, pelo menos, menos desiguais 

aos bairros centrais e abastados. Nega-se, com 

esta perspectiva, que a própria existência de 

bairros considerados “melhores”, ou “bons”, 

devem sua existência a relações de dominação e, 

portanto, à manutenção de centros e periferias. 

Um pensamento verdadeiramente crítico deveria 

concluir que o que se deve mudar não é 

simplesmente as periferias, mas as relações de 

subordinação que relegam  vastos setores urbanos 

a uma posição periférica. (ZIBECHI, 2015, p.11-

12). 

 

A periferia, na visão de Zibechi (2015) e de Wacquant (2001, 

2004, 2007), deve, portanto, ser lida como produto das relações 

desiguais sociais e econômicas e da distribuição assimétrica da riqueza 

que caracteriza a sociedade contemporânea e não apenas como uma 

anomalia social, resultado de discrepâncias socioespaciais, etnorraciais 

determinadas pelo atraso no desenvolvimento “natural” dos territórios 

urbanos. Uma extensa literatura acadêmica define as periferias urbanas 

como espaços caracterizados pela carência, marginalidade, pobreza, 

exclusão, insegurança, ilegalidade, violência, segregação, crime, 

desordem, medo. Considerando, assim, que todas essas características 

constituem o imaginário dominante, no qual academia e mídia têm 

contribuído para fixar e naturalizar esses espaços. Essa primeira 

compilação de características sobre as periferias dominou os estudos 

produzidos durante as décadas de 1970 e 1980, sob a influência das 

teorias da escola de Chicago. Essa conceitualização gerou e continua a 

produzir uma percepção da periferia como uma mazela, como um 
problema a ser solucionado. A partir dessa percepção, 

oferecem/impõem-se políticas de requalificação através da urbanização, 

da regularização e da recuperação dos territórios e das comunidades que 

os habitam e, nos casos mais extremos, adotam programas de demolição 
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dos bairros. Segundo Wacquant, um dos grandes erros da escola de 

Chicago foi o de ver a periferia como um espaço naturalmente 

segregado: 

 
o erro da primeira Escola de Chicago consiste em 

“converter história em história natural” e 

considerar a “guetização” uma “manifestação da 

natureza humana” que seria parte da “história das 

migrações” (WIRTH, p. 285), quando na verdade 

é uma forma muito peculiar de urbanização 

modificada por relações assimétricas de poder 

entre grupos etno-raciais: uma forma especial de 

violência coletiva concretizada no espaço urbano. 

(WACQUANT, 2004, p. 158). 

 

Observar o fenômeno de segregação e de guetização, como algo 

natural na história de uma sociedade, implicaria pensar a exclusão 

urbana social, política e cultural como processos espontâneos e normais 

que decorrem em um determinado território. Contra essas leituras 

redutoras e simplistas, Wacquant (2001) afirma que é necessário 

enfatizar a distinção entre diferentes tipos de periferias, a fim de 

ressaltar a diversidade de cada contexto. Ele destaca que os bairros 

periféricos podem surgir por várias razões, podendo ser 

 
[...] reservatórios ativos e elásticos de força de 

trabalho de baixa qualificação; outras são apenas 

armazenamento de população excedente sem 

utilidade política e econômica identificável no 

novo capitalismo dualizante; outras ainda, são 

depósitos meramente espaciais para o exílio de 

categorias sociais indesejáveis. (WACQUANT, 

2001, p. 11). 

  

Iniciou-se, a partir dos anos 90, a produção de uma extensa 

literatura na área da ciências sociais, com ênfase na diversidade, 

heterogeneidade urbanística, econômica e social do urbano, e em que se 

questionou, por exemplo, o imaginário dominante sobre as periferias. 
Começa-se a contestar a concepção unívoca de periferia como espaço 

caracterizado apenas pela carência, pela pobreza, pela exclusão, e da 

cidade como realidade homogeneamente dual.  
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Portanto, 

 
[d]escobre-se que a cidade é muito mais 

heterogênea do que se supunha, que seus espaços 

são atravessados por enormes diferenciações 

internas, que pobreza e riqueza se distribuem de 

formas descontínuas, que os novos 

empreendimentos imobiliários e equipamentos de 

consumo alteram as escalas de proximidade e 

distância entre pobres e ricos, que os 

investimentos públicos realizados nos últimos 

anos desempenham um espaço que já não 

corresponde ao continuum centro-periferia 

enfatizado pelos estudos urbanos dos anos 80 e 

que, enfim, somando tudo, se as desigualdades e 

diferenças existem e aumentaram nos últimos 

anos, elas se cristalizam em um espaço 

fragmentado que não cabe nas dualidades supostas 

nos estudos anteriores. (TELLES, 2006, p. 60-61). 

 

Compreendo, portanto, que se tenciona dar ênfase à diversidade 

interna das periferias e externas a elas, porque a marginalidade urbana 

 
não é a mesma em todos os lugares e há pouco 

exotismo sobre ela. Seus mecanismos genéricos e 

suas formas específicas tornam-se inteligíveis se 

estiverem firmemente ligados à matriz histórica de 

classe, do Estado e do sistema hierárquico 

característico de cada sociedade. No entanto, é 

preciso desenvolver imagens mais complexas e 

diferenciadas dos “marginais da cidade”, se 

quisermos compreender corretamente sua 

condição social e interpretar seu destino coletivo 

em contextos nacionais diferentes. 

(WACQUANT, 2001, p. 07-08). 

 

Por essas razões, acredito que seja fundamental refletir 

separadamente sobre os objetos de estudo: as periferias do Rio de 

Janeiro e de Lisboa. Estou, de fato, falando sobre duas realidades 

periféricas diversas, em que diferentes elementos sociais, geográficos, 

urbanísticos e históricos incidem na formação e no desenvolvimento 

dessas periferias e devem ser necessariamente evidenciados. São, sim, 
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duas formações socioespaciais distintas, “produzidas por lógicas 

institucionais diferentes de segregação e agregação, cujo resultado são 

níveis significativamente diferentes de desgraça, isolamento e penúria.” 

(WACQUANT, 2001, p. 09). Em ambos os casos, destaca-se a 

dimensão especificamente racial da exclusão urbana e o comum 

referencial histórico colonial, como argumentarei mais adiante. 

Interessa-me, desse modo, discutir sobre o fenômeno geográfico e 

histórico de aparecimento e crescimento dessas periferias. Por isso, 

realizarei agora uma breve exposição sobre a história urbana das 

periferias dessas cidades, baseada nos estudos de Valladares (1977; 

2006), Abreu (1994) e Barreira e Botalho (2013), com respeito ao Rio 

de Janeiro e aos estudos de Salgueiro (1970; 2001), Cardoso e Perista 

(1994), Cachado (2011) e Malheiros (2007) com respeito a Lisboa.  

 

 O CASO DO RIO DE JANEIRO 

 

O Rio de Janeiro pode ser considerado uma das maiores cidades 

brasileiras em que os contrastes espaciais, culturais e sociais são mais 

visíveis; em que a “diversidade e a disparidade, características da 

sociedade brasileira” (ABREU, 1994, p. 34) manifestam-se mais 

fortemente; é uma das grandes metrópoles brasileiras em que a cidade 

formal e informal19 enfrentam-se violentamente com suas estéticas 

divergentes e inconciliáveis. Selecionei a cidade informal do Rio de 

Janeiro como objeto de pesquisa, particularmente os territórios definidos 

como favelas, expressão que delineia geralmente os aglomerados 

pobres, ilegais e com carências generalizadas, os quais, segundo Abreu 

(1994) constituem a “forma de habitação mais difundida no Rio de 

Janeiro.” (p. 34). O termo favela é uma expressão à qual se atribui 

sentidos, sobretudo pejorativos; os sinônimos mais usados, por assumir 

conotações menos depreciativas, são as palavras “morro” e 

“comunidade”. No que se refere à escolha do termo, concordo com a 

perspectiva de Valladares, que se coloca contrária ao uso do termo 

“comunidade”. Como explica em seu artigo Associações voluntárias na 
Favela (1977), o termo “comunidade” substitui o termo “favela” para 

dar destaque principalmente ao caráter social e identitário homogêneo 

que se projeta sobre esses espaços periféricos. Para Valladares, o termo 

oculta as diversidades internas desse espaço, supondo a ideia de união e 

                                                           
19 Ver nota de rodapé 11. 
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de comunidade carente, produzindo assim um discurso globalizante e 

superficial sobre a realidade das favelas. A autora questiona fortemente 

a concepção da favela como um “espaço capaz de condicionar o 

comportamento dos indivíduos, integrando os recém chegados à 

identidade coletiva, no sentido de comunidade homogênea.” (2006, p. 

160). Essa é uma das razões pela qual optei pelo termo “favela”, 

concebendo-o não apenas como um conceito espacial e geográfico, mas 

também carregado de sólidas significações históricas e sociopolíticas. 

Nas últimas décadas, muitos pesquisadores tencionaram dar 

ênfase à pluralidade e à diversidade das favelas, recusando a definição 

homogeneizadora que delineia o “tipo ideal”: o espaço principal onde 

reside a população carente do Rio; a cidade não apenas geográfica, mas 

também socialmente ilegal; um universo homogêneo marcado pela 

irregularidade na ocupação do solo e precariedade em termos de 

serviços públicos e equipamentos urbanos (PRETECEILLE; 

VALLADARES, 1999). Para enfatizar a heterogeneidade e a 

diversidade interna e externa das favelas, surgiram, por exemplo, novas 

terminologias para se definir diferentes tipologias urbanísticas, como as 

noções de megafavela e neofavela. 

 
O termo megafavela (DAVIS, 2006) indica uma 

fusão de várias favelas “em cinturões contínuos”, 

enquanto que neofavela (OLIVEIRA, 2007) 

refere-se a favelas mais sofisticadas, onde há tudo, 

desde escolas e postos de saúde, até emissora de 

radio, canal de televisão e jornal próprios, e onde 

os barracos têm todas as condições do asfalto, 

desde água canalizada, esgoto, eletricidade, 

telefone, internet e televisão por cabo, fazendo 

com que as parabólicas proliferem pelos telhados. 

(NUNES, 2008, p. 08). 

 

Desse modo, a favela materializa-se em espaços geográficos 

diversos, e não sempre sob a forma de morro, como o imaginário 

dominante retrata, e, sobretudo com caráteres sociais diferentes: 
  

slum planos ou morro; com falta de infra-estrutura 

ou com mais condições do que muitos bairros da 

cidade formal; com tráfico de drogas ou sem ele; 

constituídos por casebres, palafitas, barracos ou 

por casas de alvenaria; localizados perto de matas, 
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à beira de rios, entre linhas de comboio ou vias 

rápidas; situado na periferia distante ou no 

coração da cidade. (NUNES, 2008, p. 08). 

 

Evidencia-se, desse modo, a dificuldade em discutir a favela 

como um universo homogêneo, com características fixas e imutáveis. O 

que significa favela e por que se utiliza esse termo para definir alguns 

tipos de bairros precários e periféricos do Rio de Janeiro? O termo 

favela define o nome da vegetação presente no povoado de Canudos, na 

Bahia, do qual provinham os ex-combatentes da Batalha de Canudos20 

(1896-1897) que se estabeleceram no Morro da Providência21, com suas 

famílias, após o fim da guerra, com a finalidade de pressionar o 

Ministério da Guerra a pagar seus soldos atrasados. Por lembrar o 

povoado de Canudos, o Morro da Providência veio a ser chamado 

Morro da Favella, -expressão utilizada, pela primeira vez, no livro Os 

sertões: campanha de Canudos, de Euclides de Cunha- e foi 

considerada a primeira favela do Rio de Janeiro; em seguida, o termo foi 

popularizado, e utilizado genericamente para definir os casebres 

construídos nas encostas da cidade. Desde sua primeira utilização, ao 

termo “favela” associa-se adjetivos negativos que tendem a destacar a 

falta de infraestruturas, serviços básicos e ausência do regulamento 

urbanístico e social. Portanto, o imaginário acerca das favelas sempre foi 

dominado por imagens depreciativas − que as mídias e o discurso 

                                                           
20 A batalha de Canudos teve como protagonistas, de um lado, o exército 

brasileiro, e do outro, um movimento popular liderado por Antônio Conselheiro. 

Esse último organizou uma rebelião dos sertanejos contra os grandes 

proprietários rurais, os chamados coronéis, conhecidos pelos arroubos que 

cometiam e por terem transformado seus latifúndios improdutivos. A região, 

historicamente caracterizada por secas cíclicas e desemprego crônico, estava 

passando por uma grave crise econômica e social. Os grandes fazendeiros, 

unindo-se à Igreja, iniciaram um forte grupo de pressão junto à República 

recém-instaurada, pedindo que fossem tomadas providências contra Antônio 

Conselheiro e seus seguidores. Em seguida, o Exército foi mandado para 

Canudos e, depois da longa resistência dos sertanejos, a batalha terminou com a 

destruição total de Canudos, a degola de muitos prisioneiros de guerra e o 

incêndio de todas as casas do arraial. 
21 O morro da Providência fica localizado perto da área portuária do Rio de 

Janeiro, no bairro de Gamboa. A ocupação do morro começou no século XVII. 

Inicialmente foi chamado de Morro do Livramento. Por volta dos anos 1770, era 

um espaço de comercialização dos escravos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Católica_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclamação_da_República_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proclamação_da_República_do_Brasil
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público continuaram incessantemente a propagar −, divulgando retratos 

da favela como o lugar de manifestação da marginalidade, da pobreza, 

da criminalidade, do perigo social e da violência urbana. Segundo 

muitos estudiosos, de fato, a favela é um dos exemplos da falência do 

plano de urbanização e de modernização ao qual o Brasil aspirou, 

sobretudo desde o início do século XX: 

 
La favela constituisce la testimonianza empirica 

del fallimento della cittá progetto, cifra anche 

simbolica di quella tensione verso la modernitá-

soltanto in parte assecondata che há caratterizato 

il Brasile del secondo Novecento22. 

(FRANCAVILLA, 2012, p. 76).  

 

A favela é concebida como outra cidade dentro da cidade oficial, 

a cidade ilegal dentro da cidade legal, com marca identitária própria e 

condições sociais diversas daquelas da cidade formal, como espaço 

abandonado pelo poder público. No livro Cidade Partida de Zuenir 

Ventura, a favela apresenta-se como paradigma da territorialização da 

pobreza, tradução urbana da exclusão social; Valladares (2006) define-a 

como “[...] o próprio símbolo de segregação sócio-espacial (sic) das 

grandes metrópoles brasileiras.” (VALLADARES, 2006, p. 151). Assim 

sendo, segundo alguns inteletuais como Francavilla, a favela é 

considerada: 

 
[...]al contempo un concetto spaziale prodotto 

dalle faglie congenite al progetto urbanistico, un 

concetto sociale prodotto dal fallimento del 

capitalismo e um concetto politico prodotto da un 

deficit palese e reiterato (nonostante le lenti 

strategie di recupero elaborate dall'apparato 

burocratico) di democrazia e di diritto tale da 

rendere lecita l'inclusione di molte delle sue 

dinamiche in quello spazio sospeso (un altro 

                                                           
22 “A favela representa o testemunho empírico da falência da cidade-projeto, 

demonstração simbólica daquela tensão surgida durante o processo de 

modernização, conseguido parcialmente, que caracterizou o Brasil da segunda 

fase do século XX.” (FRANCAVILLA, 2012, p. 76, tradução nossa). 
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margine) e biopolitico che prende il nome di stato 

d'eccezione.23 (FRANCAVILLA, 2012, p. 75-76). 

 

Desse modo, conceber a favela como um erro urbanístico, 

histórico e sociopolítico, – como estado de exceção (AGAMBEN, 2003) 

– mostra-se como uma das leituras mais populares dentro do ambiente 

acadêmico, político e midiático. Wacquant (2004) apresenta outra 

definição sobre as favelas, tencionando ir além da leitura dominante, que 

interpreta esses espaços como um defeito. 

 
As favelas das metrópoles brasileiras, que são 

freqüentemente (sic) retratadas como refúgios de 

abandono e desorganização, nada mais são do que 

bairros da classe trabalhadora com laços bem 

definidos tanto com a indústria como com os 

bairros afluentes, aos quais fornecem serviços 

caseiros. Elas não são ‘social ou culturalmente 

marginalizadas’, mas sim estigmatizadas e 

excluídas de um sistema de classe fechado. 

(WACQUANT, 2004, p. 159).  

 

Desde o início, a favela surgiu como consequência da má gestão 

habitacional e urbana, na qual ex-escravos, migrantes no passado e a 

classe trabalhadora menos abastada no presente tentaram solucionar sem 

apoio do poder público, ausente em muitos momentos da história 

urbanística da cidade ou presente através de planos que não conseguiram 

resolver a grande crise habitacional que acompanhou toda a história da 

cidade do Rio de Janeiro, como aprofundarei mais adiante.  

No que se refere à população, o morador da favela é comumente 

concebido como um sujeito marginalizado e excluído da cidade formal e 

descrito frequentemente como um “migrante pobre, semi-analfabeto, 

biscateiro, incapaz de se integrar e se adaptar ao mercado de trabalho da 

                                                           
23 “A favela é, ao mesmo tempo, um conceito espacial produzido pelas fraturas 

intrínsecas ao projeto urbanístico, um conceito social produzido pela falência do 

capitalismo e um conceito político produzido por um deficit evidente e repetido 

(apesar das lentas estratégias de recuperação elaboradas pelo aparato 

burocrático) de democracia e de direito, que permite a inclusão de muitas de 

suas dinâmicas naquele espaço em suspensão (uma outro margem) e biopolítico, 

chamado de estado de exceção.” (FRANCAVILLA, 2012, p.75-76, tradução 

nossa).  
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cidade moderna, industrial.” (PRETECEILLE; VALLADARES, 1999, 

p. 462). 

Conforme o estudo Discriminação no Mercado de Trabalho: o 

Caso dos Moradores de Favelas Cariocas (PERO, 2006), os negros 

 
predominam entre os moradores das favelas, 

enquanto os não negros predominam entre os 

moradores fora das favelas. Por exemplo, cerca de 

60% dos moradores das favelas são negros, 

enquanto 63% dos não moradores são brancos. (p. 

06). 

 

Cabe enfatizar o recorte racial que emerge, em muitos estudos, ao 

se dar maior atenção e centralidade ao negro, que corresponde à 

tipologia mais predominante de morador da favela. Observa-se, desse 

modo, que a população das favelas compõe-se, sobretudo por 

afrodescendentes, mas também por nordestinos e descendentes de 

indígenas. Nesse sentido, a favela iguala-se ao gueto; nela, é real o 

contexto de apartheid social e racial ao que está sujeita, por exemplo, 

através das várias políticas públicas de segurança e controle ativas desde 

2008 – como o programa de pacificação, que levou à consequente 

militarização das favelas –, planos que acabam assinalando os jovens 

negros, de fato, como sujeitos socialmente mais perigosos e 

supostamente ligados ao narcotráfico e ao crime, isso é, como inimigos 

públicos. (COHEN, 2002). A fronteira da favela é, portanto, evidente; 

separada de forma gritante do resto da cidade formal, “guetizada” 

através de políticas do Estado e reputada o berço da violência urbana e 

do narcotráfico. O jovem negro é, portanto, retratado, sobretudo pelos 

meios de comunicação, como o antissocial, o criminoso e o desviante. 

Isso se torna mais visível se refletirmos sobre a entrada em vigor, em 

2009, de outra política de segurança, a operação Choque de Ordem, que 

controla e frequentemente impede, de fato, a fruição em alguns espaços 

urbanos por determinados setores da população, − particularmente os 

jovens negros, geralmente habitantes das favelas − para evitar e lutar 

contra a desordem urbana presente na cidade do Rio de Janeiro. Através 
dessas políticas, ao invés de se lutar para uma inclusão social, 

determina-se uma maior exclusão, por meio da marginalização e 

expulsão de sujeitos, sempre criminalizados. Um claro exemplo dessa 

política é a Operação Verão, um policiamento ostensivo nas praias mais 

frequentadas do Rio de Janeiro, intensificando a fiscalização na orla 
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marítima e espaços públicos de lazer durante o período de veraneio. 

Essa política pública de segurança objetiva o controle e o impedimento 

aos jovens sobretudo negros, de frequentarem as praias para evitar 

situações de caos, como furtos e arrastões.  

Compreender melhor o contexto contemporâneo, que vivencia a 

cidade informal do Rio de Janeiro, exige discutir brevemente sobre o 

surgimento e o desenvolvimento das favelas cariocas, uma história que 

tem seu início com o fim da escravatura, abolida em 1888. Os escravos 

libertos provindo de vários estados do Brasil começaram a ocupar os 

bairros da área portuária do Rio de Janeiro. Já no século XIX, os 

cortiços, definidos também como “germe da favela” (VALLADARES, 

2006, p. 24) estavam presentes no centro da cidade, designados como 

uma 

 
[...] tipologia arquitetônica composta por casas de 

habitação coletiva, que se subdividiam numa 

multiplicidade de quartinhos de área irrisória, nos 

quais viviam numerosas famílias, em condições 

de precariedade extrema. Além de moradia dos 

pobres e negros, eram também locais de trabalho. 

(NUNES, 2008, p. 17). 

 

Entre 1872 e 1890, a população duplicou, não apenas devido à 

chegada dos ex-escravos negros, acima argumentada, que lotavam a 

cidade após a abolição da escravatura, mas também em razão da 

migração nacional e estrangeira, determinando um crescimento dos 

cortiços nas áreas centrais da cidade, descritos como lugares miseráveis, 

degradados e anti-higiênicos.  

Há estudos demonstrando que o evento de Canudos 

provavelmente não foi o acontecimento que determinou a formação da 

primeira favela no Brasil. De fato, segundo alguns estudiosos, o morro 

da Providência não foi o primeiro morro a ser ocupado, mas “foi a 

primeira vez que se falou disso enquanto caso polêmico, enquanto 

facto24, enquanto problema.” (NUNES, 2008, p. 17). Valladares destaca 

que “é importante ressaltar o fenômeno da existência das favelas como 

claramente anterior ao aparecimento da categoria Favela” (2006, p. 28): 

                                                           
24 Na citações de intelectuais e pesquisadores portugueses mencionados na 

pesquisa, observa-se o uso da grafia de Portugal da palavra facto, sendo a 

grafia no Brasil diferente (fato), que è aquela utilizada no presente trabalho. 
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o Morro de Santo Antônio, a Quinta do Caju, o Mangueiro, Serra 

Morena eram anteriores ao Morro da Providência; além disso, os 

primeiros habitantes da Quinta do Caju e da Mangueira não eram de 

origem rural brasileira e nem ex-escravos, mas, sim, imigrantes 

portugueses, espanhóis e italianos.  

Em 1893, foi realizada uma operação de “limpeza”, organizada 

pelo prefeito Barata Ribeiro, que projetou a remoção das moradias que 

não respeitassem os requisitos higiênicos, deixando, em seguida, muita 

gente sem habitação. O evento determinou uma crise habitacional, razão 

pela qual os expulsos dos velhos cortiços começaram a construir as 

favelas na zona central da cidade. Nessa fase, já era forte a percepção da 

favela como doença da sociedade, como obstáculo para o 

desenvolvimento e para a modernização, e começou a ser observada, de 

fato, como um problema social e urbanístico de grande relevância. 

Durante o período da Primeira República, proclamada em 15 de 

Novembro de 1889, foi projetada pelo prefeito Pereira Passos uma 

grande reforma urbana (1902-1906), que objetivava a modernização e a 

higienização do Rio de Janeiro, seguindo o modelo das cidades 

europeias, como Paris e Londres. Com esse projeto, conhecido como 

“bota-abaixo”, o prefeito planificou a demolição de muitas moradias 

consideradas inapropriadas para permitir também a construção de 

amplos boulevards, símbolo da cidade burguesa. Nesse período, a 

imagem negativa da favela no imaginário carioca foi consolidando, e 

isso reforçou a configuração e a percepção dicotômica da cidade: as 

favelas em oposição à nova cidade burguesa. Novos morros foram 

ocupados e novos subúrbios criados, devido ao deslocamento de 

migrantes vindo do Nordeste para o Rio de Janeiro em busca de 

melhores oportunidades profissionais e melhor qualidade de vida; as 

favelas, assim, cresciam junto com a cidade. 

Com o plano Agache de 192725, um plano de remodelação e 

embelezamento da cidade, tencionou-se transferir a população das 

favelas mais centrais para novas habitações coletivas na periferia da 

                                                           
25 "O Plano Agache foi a primeira proposta de intervenção urbanística na cidade 

do Rio de Janeiro com preocupações genuinamente modernas. Concluído em 

1930, introduziu no cenário nacional algumas questões típicas da cidade 

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

de águas, a habitação operária e o crescimento das favelas”. Informações 

presentes no seguinte link: http://planourbano.rio.rj.gov.br/. Acesso em: 30 abril 

2017. 

http://planourbano.rio.rj.gov.br/
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cidade, apesar da contrariedade da maioria dos habitantes, que preferia 

continuar morar em áreas mais centrais, por estarem mais próximos aos 

lugares de trabalho. As novas políticas habitacionais causaram maior 

segregação espacial e social da população que antes habitava os morros 

e as favelas nas áreas centrais da cidade, causando um grande transtorno 

para a população expulsa, isolada em áreas em que frequentemente 

faltavam os serviços básicos e também mobilidade urbana. Desse modo, 

o plano Agache mostrou o desinteresse pela melhoria dos espaços 

populares e a preferência pela expulsão das massas com menos recursos. 

Durante os séculos XX e XXI, aplicaram-se diferentes políticas 

de intervenção que buscavam uma solução para a questão habitacional: 

havia, por exemplo, a visão daqueles que observavam a favela como um 

espaço central na cultura brasileira, berço do samba e do carnaval e que 

sugeriam, portanto, planos da urbanização e melhoria dos territórios; 

pelo contrário, havia quem considerava esses espaços uma mazela da 

sociedade, como já destacado, e que visava geralmente a materialização 

das políticas de remoção e de extinção. 

Com a ditadura de Getúlio Vargas, a partir de 1930, adotaram-se 

medidas tanto de melhoria quanto de remoção das favelas. Foram 

destruídas 17 favelas na área do centro e da Lagoa, e durante os anos 

1941 e 1944, foram construídos três parques proletários (Gávea, Caju, 

Praia de Pinto), em vista dos programas de transferência e alojamento 

provisórios. Nessa fase, a política estabeleceu uma nova relação com os 

habitantes das favelas; uma ligação mais próxima, porém, ao mesmo 

tempo dominada pelo forte clientelismo. A intenção da política de 

Vargas era “assegurar a integração posterior dos habitantes a vida 

urbana” e “melhorar a sorte de seus habitantes, com a finalidade de 

obter o apoio popular indispensável à manutenção do regime.” 

(VALLADARES, 2006, p. 62-63).  

Nos anos 60, surgiu o movimento anti-favela liderado por Carlos 

Lacerda, primeiro governador eleito no Estado da Guanabara. Durante 

seu governo, foram demolidas 27 favelas e removidos mais de 40 mil 

habitantes para o subúrbio da cidade e para os conjuntos habitacionais. 

O objetivo do governador Carlos Lacerda era, de fato, deslocar os 

moradores da favela para áreas mais geograficamente periféricas, onde 

se concentravam as indústrias. 

Nos anos 70, houve o esgotamento das políticas de remoção, 

devido particularmente aos problemas financeiros que o Banco Nacional 

da Habitação (BNH), - o principal órgão financiador dos programas 
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habitacionais -, sofreu; isso gerou o abandono por parte do poder 

público sobre a questão habitacional, e determinou consequentemente o 

fortalecimento das práticas clientelistas entre os habitantes das favelas e 

os políticos, como decorreu no início da ditadura de Vargas. Nesse 

mesmo período, houve o grande êxodo rural, consequência da 

industrialização que começou na época do Estado Novo de Getúlio 

Vargas (1937-1945); as favelas continuavam a crescer de tamanho e a 

aumentar de número, junto com a cidade. 

 
O desenvolvimento do mercado de trabalho e suas 

capacidades limitadas de absorção de mão-de-

obra, as variações do custo de vida e dos salários, 

os preços elevados do mercado habitacional são 

estudados como fatores que, reunidos, 

contribuíram para o desenvolvimento da favela. 

(VALLADARES, 2006, p. 94). 

 

Entre os anos 70 e 80, as favelas passaram a existir em quase 

todos os bairros da cidade, apesar da estabilização do crescimento da 

população. Novos aglomerados foram aparecendo nas zonas mais 

afastadas do centro do Rio, correspondente às novas áreas de expansão 

da cidade, como em Jacarepaguá e Barra da Tijuca, bairros que 

assistiram ao desenvolvimento das favelas paralelamente à expansão dos 

condomínios fechados, destinados às classes médias e altas. 

(VALLADARES, 2006). Nas últimas três décadas, as favelas 

  
continuam a oferecer abrigos sólidos de 

integração da classe trabalhadora dentro da 

cidade, zonas nas quais as vitimas da 

“desindustrialização regressiva” são entregues ao 

seu próprio destino, vivendo da economia 

informal das ruas, cada vez mais dominada por 

atividades criminosas, e enclaves de marginais 

marcados pela experiência do estigma do grupo e 

da mácula coletiva. (WACQUANT, 2001, p. 11). 

  

Desse modo, com o fim dos tímidos programas nacionais de 

habitação para acesso a moradia pelas camadas mais baixas nos anos 70, 

morar na favela mostrou-se uma alternativa imediata à crise 

habitacional; devido ao fenômeno de desindustrialização, como afirma 

Wacquant (2001),  parte da população das favelas começou a viver da 
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economia informal das ruas; contudo, uma pequena parcela aproximou-

se do mundo da criminalidade ligado ao narcotráfico. De fato, no final 

da década 70, o narcotráfico começou a dominar os morros da cidade, 

transformando-os em espaços violentos, onde se observa nitidamente a 

corrupção e o despreparo da polícia até os dias atuais. A convivência de 

traficantes com militantes políticos criou a base da facção criminosa 

Comando Vermelho, que dominou sozinha o tráfico até os anos 90. 

Sucessivamente, surgiram novas facções criminais rivais, o Terceiro 

Comando e Amigos dos Amigos, e isso causou o início de uma guerra 

sangrenta entre essas facções, que buscavam o controle do narcotráfico 

na cidade. Gerando, assim, um grave aumento da violência e de 

criminalidade na cidade e determinando um olhar ainda mais 

depreciativo sobre a favela, concebendo-a como berço de grandes 

problemáticas sociais e desordem urbana. 

A partir do primeiro governo de Leonel Brizola (1983-1987), 

reforçou-se a ideia de que seria possível converter a favela em uma área 

de habitação popular regular, legalizando a propriedade da terra e 

criando a infraestrutura de saneamento. Davis (2006) aponta que, 

  
[m]elhorar as favelas em vez de substituí-las 

tornou-se a meta menos ambiciosa da intervenção 

pública e privada. Em vez da reforma estrutural da 

pobreza urbana imposta de cima para baixo, como 

havia sido tentado pelas democracias sociais da 

Europa no pós-guerra e defendido pelos lideres 

revolucionário-nacionalistas da geração dos anos 

1950, a nova sabedoria do final da década de 1970 

e início da de 1980 exigia que o Estado se aliasse 

a doadores internacionais e, depois, a ONGs para 

tornar-se um “capacitador” dos pobres. Em sua 

primeira iteração, a nova filosofia do Banco 

Mundial [...] insistia numa abordagem de oferta de 

“lotes urbanizados” (fornecimento de infra-

estrutura básica de água e esgoto e obras de 

engenharia civil) a fim de ajudar a racionalizar e 

melhorar as habitações construídas pelos próprios 

moradores. Entretanto, no final da década de 

1980, o Banco Mundial defendia a privatização da 

oferta de habitações já prontas, e logo se tornou o 

megafone institucional mais poderoso dos 

programas [que advogam] soluções 
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microempresariais para a pobreza urbana. 

(DAVIS, 2006, p. 79-80). 

 

O tipo de política adotada por Brizola demonstra, segundo 

Barreira e Botelho (2013), o desinteresse do Estado em resolver a 

interminável problemática habitacional, transferindo a gestão do 

problema para as mãos das empresas privadas, ONGs ou organizações 

internacionais como o Banco Mundial e FMI, evidenciando, portanto, a 

grave crise do Estado social ou de welfare state26. (BARREIRA, 

BOTELHO, 2013). O Estado, desse modo, reconhece a favela como 

uma moradia popular, apoiando ambiguamente, quem a reconhece como 

um espaço importante no cenário cultural e social brasileiro, e por outro 

lado, afastando-se de sua tarefa de reforma estrutural da pobreza urbana, 

aplicando apenas tímidas políticas públicas de melhoria e entregando a 

gestão do problema para outras instituições. (BARREIRA, BOTELHO, 

2013). Assim sendo, observa-se a favela como solução para a forte crise 

habitacional também na visão do Estado. Barreira e Botelho (2013) 

criticam fortemente essa política adotada, porque reflete a 

desconsideração por parte do Estado da grave crise habitacional 

existente desde séculos na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, os 

estudiosos julgam negativamente o abandono das políticas de 

construção de novos conjuntos habitacionais por parte do Estado, sendo 

essa uma das consequências da crise da dívida de 1980, definida por 

Barreira e Botelho como “a face monetária e financeira mais visível de 

um colapso das políticas desenvolvimentistas dos países periféricos.” 

(2013, p. 03). 

O Rio de Janeiro, novamente, foi sujeito a um processo de 

favelização nos anos 90, época em que a favela apresentava-se como 

solução para a crise habitacional, que se revelava com a diminuição da 

oferta de moradia e com o aumento dos preços dos imóveis e dos 

aluguéis. Como já destacado, houve uma legitimação da favela como 

moradia popular, através da substituição temporária de planos de 

remoção por programas de urbanização. Um exemplo é o programa 

Favela-Bairro, promovido em 1995 pela administração do prefeito 

Cesar Maia, um plano que objetivava a urbanização e a implantação de 

infraestrutura urbana, serviços, equipamentos públicos e políticas sociais 

                                                           
26 Definido também Estado de Bem estar social ou Estado-providência, termos 

com os quais se define o Estado como agente de promoção social e organizador 

da economia. 
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nas comunidades beneficiadas por meio de um grande financiamento 

estrangeiro. 

Juntamente ao processo de favelização, teve início, nesse período, 

uma forte “guetização” das favelas por meio, por exemplo, de políticas 

públicas de segurança, como já debatido acima, que determinaram um 

maior isolamento sociomoral desses espaços. O plano de pacificação das 

favelas do Rio de Janeiro, iniciado em 2008, é um exemplo de política 

de segurança e de controle sobre esses espaços, que visava recuperar os 

territórios ocupados por traficantes e milicianos. O projeto de 

pacificação foi e está sendo cumprido por dois departamentos da polícia 

militar, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e as 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)27. As UPPs expulsaram 

temporariamente o tráfico em algumas favelas, e paralelamente 

começaram a executar perseguições de sujeitos considerados perigosos, 

que correspondiam de forma geral ao perfil do jovem negro, como já 

observado. Contra a atitude racista assumida por muitos policias das 

UPPs, nasceram vários movimentos compostos por ativistas e 

moradores dos bairros; isso se fortaleceu após o desaparecimento do 

ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza28 na Rocinha, que 

segundo o Ministério público, foi torturado e morto por policiais da 

UPPs, evento que gerou muitos protestos e mobilizações. 

                                                           
27 Nos primeiros três anos de pacificação, as seguintes 18 comunidades já 

receberam uma UPP: Santa Marta, Cidade de Deus, Batam, Babilônia / Chapéu 

Mangueira, Pavão-Pavãozinho / Cantagalo,Tabajaras / Cabritos, Providência, 

Borel, Formiga, Andaraí, Salgueiro, Turano, Macacos, São João / Matriz / 

Quieto, Coroa / Fallet / Fogueteiro, Escondidinho / Prazeres, São Carlos, 

Mangueira. Informações disponíveis em: http://direito.folha.uol.com.br/em-

seguranccedila/para-entender-o-processo-de-pacificao-das-favelas-do-rio. 

Acesso em: 22 abril 2017. 
28 Nascido no Rio de Janeiro em 1965, Amarildo Dias de Souza, tornou-se 

conhecido nacionalmente por causa de seu desaparecimento decorrido no dia 14 

de Julho de 2013, após ter sido detido por policiais militares e conduzido na 

sede da Unidade de Política Pacificadora do Bairro em que morava, a Rocinha. 

O principal suspeito do desaparecimento é a própria polícia. Esse evento causou 

grande repercussão pública que resultou na organização da campanha “Onde 

está o Amarildo?” realizada por movimentos e associações como o Rio de Paz, 

as Mães de Maio e da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência. 

O desaparecimento de Amarildo tornou-se símbolo da violência policial e de 

abuso de autoridade. 
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No século XXI, as políticas de remoção retornam, em vista aos 

grandes eventos desportivos: a copa do Mundo de 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 2016. Nessa fase, fortaleceram-se os programas de 

pacificação e aplicaram-se novos planos urbanísticos que contribuíram 

para uma cidade mais desigual e segregada e para o agravamento do 

problema da moradia, sendo consequência da concepção da favela, por 

parte das políticas públicas, como um obstáculo estrutural às mudanças 

urbanísticas da cidade em vista aos grandes eventos mencionados. Em 

2009, por exemplo, o governo anunciou a construção de muros em 11 

favelas da Zona Sul para conter sua expansão. Dessa maneira, a 

percepção negativa das favelas continua gritante na atualidade, e a 

solução mais comum hoje continua a ser políticas de remoção, que 

geram segregação e “guetização” desses espaços. Na última década, o 

processo de favelização retorna ao Rio de Janeiro. Segundo Barreira e 

Botalho, 

 
[c]om o esgotamento urbano e o empobrecimento 

da população carioca, a favela volta seu caminho 

para o “asfalto” e começa a “fagocitar” a cidade. 

Nos últimos anos pequenas favelas, conjuntos de 

casas de alvenaria sem revestimento, às vezes sem 

colunas e vigas, ou simplesmente barracos de 

madeiras foram erguidos em variadas áreas livres 

da cidade. (2013, p. 11). 

 

Por último, cabe ressaltar outro fenômeno de extrema relevância, 

que é o fenômeno da “turistificação” de algumas favelas cariocas, 

sobretudo as localizadas na Zona Sul da cidade: Rocinha, Vidigal, 

Babilônia. Certas favelas, como as mencionadas, estão mudando, 

ganhando, por exemplo, teleféricos, albergues e festas, devido à 

presença de turistas que visitam os morros, atraídos pela estética 

labiríntica do bairro e pelas pitorescas vistas do mar. Isso determinou, ao 

mesmo tempo, um aumento do valor dos aluguéis e de compra de 

imóveis nesses lugares, trazendo a favela também dentro de um 

processo de “gentrificação29”. 

                                                           
29 Termo que identifica o fenômeno de regeneração e renovação das áreas 

urbanas (como um bairro histórico em decadência, um bairro industrial ou 

popular) que pode determinar o consequente aumento do preço dos aluguéis e 

dos imóveis, o aumento de custos de bens e serviços, a construção de novos 
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 O CASO DE LISBOA 

 

A cidade de Lisboa foi, desde sempre, caracterizada por uma 

grande abertura cultural e por uma mescla de diferentes etnias e povos; 

isso se refletiu na organização espacial urbana. 

 
Lisboa [...] sempre combinou espaços segregados 

com bairros mais heterogêneos e abertos à 

convivialidade, talvez devido à tradição de 

abertura ao exterior, característica de uma cidade 

marítima, ao hábito de receber e conviver com 

forasteiros, à cultura que cruza influências 

religiosas cristã, as quais combatem a ostentação e 

os símbolos exteriores de riqueza, com influências 

muçulmanas de introversão, de interiorizar na 

casa e na família as vivências e os sucessos (como 

os insucessos) de cada um. (SALGUEIRO, 2001, 

p. 179). 

 

Neste estudo, interessa discutir acerca dos espaços social e 

urbanisticamente segregados, aqueles que não são reconhecidos pela 

característica da “convivialidade”, mas que, pelo contrário, são 

descritos, principalmente pelos meios de comunicação, como lugares de 

ostracismo, problemáticos e precários. Os primeiros fenômenos que 

contribuíram para a segregação socioespacial na cidade de Lisboa foram 

a vinda de africanos a partir do século XV30 e a industrialização a partir 

do século XVIII. O século XV corresponde à época dos descobrimentos 

e do início da colonização e da expansão missionária. De fato, foi a 

política de crescimento econômico e de expansão do catolicismo que 

determinou a grande presença de negros africanos em Portugal. Cabe 

ressaltar que os africanos chegaram não apenas como escravos, mas 

alguns deles como homens livres: os representantes da corte do Mani 

Congo, embaixadores, parentes da família real, tornaram-se intérpretes, 

                                                                                                                           
pontos comerciais e a migração dos moradores de baixa renda para outras áreas 

urbanas. A expressão foi usada pela primeira vez pela socióloga britânica Ruth 

Glass, em 1964, ao analisar as transformações imobiliárias em determinados 

distritos de Londres. 
30 Sugiro a leitura dos livros Escravos e Senhores na Lisboa Quinhentista 

(2010) de Jorge Fonseca e  Os Negros em Portugal. Uma presença silenciosa 

(1997) de José Ramos de Tinhorão. 
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catequistas e sacerdotes. (BOXER, 1989). Contudo, é no decorrer dos 

séculos XVI a XVIII, que houve a chegada de milhares de africanos 

escravizados. Tinhorão (1997) destaca que, já em 1500, Portugal não só 

contava com a presença de africanos, mas também de africanos 

portugueses, mais tarde chamados de luso-africanos31. A comunidade 

africana é, portanto, numerosa desde o século XVI, concentrando-se 

particularmente na praça de Pelourinho, no Cais do Sodré e no largo da 

Câmara. O Bairro Alto, construído no século XVI, inicialmente 

chamado de Vila Nova dos Andrades, era habitado por ricos burgueses 

galegos, correspondendo ao bairro mais abastado da cidade nesses 

séculos. Com a industrialização do século XVIII, a área oriental de 

Lisboa, zona com uma maior concentração de fábricas, começou a ser 

habitada pela classe operária, onde foram edificados pátios e vilas 

operárias, enquanto que a área ocidental era maiormente habitada pela 

burguesia32.  

Após essa breve indicação dos primeiros eventos históricos a 

partir dos quais Lisboa se tornou uma cidade constituída por bairros 

social e espacialmente segregados, planejo oferecer um panorama sobre 

a história urbana dos bairros periféricos, referindo-me aos bairros 

segregados e degradados, de construção informal, surgidos durante os 

séculos XX e XXI e localizados nas áreas geograficamente periféricas 

da cidade, em que se concentra a população com menos recursos. Além 

disso, interessa discutir acerca dos bairros sociais que substituíram 

grande parte dos bairros informais do passado. A cidade informal de 

Lisboa é descrita de forma geral como 
 

duplamente marginalizada, pela localização 

afastada ou dotada de pequena acessibilidade, pela 

má qualidade urbanística e pelas deficientes 

condições de vida que oferecem. As suas formas 

mais típicas são: bairros de barracas e bairro 

                                                           
31 A expressão luso-africana identifica sujeitos de identidade híbrida, de dupla 

referência cultural, africanos e portugueses a um só tempo. (MACHADO, 1994, 

p. 02). Expressão utilizada particularmente para denominar a segunda geração 

de imigrantes das ex-colônias que habitavam particularmente as periferias de 

Lisboa a partir da segunda metade de XX. (CONTADOR, 2001). A noção luso-

africana, desse modo, remete a uma dupla identidade, a uma dupla pertença 

geográfica e à desterritorialização.  
32 Sugiro a leitura de Pátios e Vilas de Lisboa (1995), de Nuno Teotónio Pereira  

e Irene Buarque. 
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clandestinos abarracados, grandes bairros sociais 

de promoção pública, grandes projetos de 

imobiliários não concluídos, que em estado de 

toscos, foram ocupados por população africana 

[...]. (SALGUEIRO, 2001, p. 191). 

 

Apresentar o panorama sobre a constituição dos bairros de 

construção informal demanda uma referência aos estudos de Cardoso e 

Perista (1994), Salgueiro (1970; 2001), Cachado (2011), e Malheiros 

(2007) e a partir dessas leituras foram identificadas as seguintes 

nomenclaturas: bairros de gênese ilegal, bairro clandestino, bairros de 

barracas ou de lata. Os bairros de gênese ilegal são definidos como  

 
núcleos residenciais construídos sobretudo a partir 

dos anos 60 em diversos concelhos da Área 

Metropolitana de Lisboa, inicialmente por via das 

migrações internas e ao sabor da industrialização 

do período final do Estado Novo. […] Em grande 

parte são bairros caracterizados pela construção de 

vivendas familiares edificadas pelas mãos dos 

moradores, com planos urbanísticos sumários 

idealizados pelas associações de moradores. 

(CACHADO, 2011. p. 03). 

 

Os bairros clandestinos são construções de “[…] alvenaria ou de 

materiais precários (barracas); sendo particularmente numerosas nos 

meios rurais, também aparecem no seio de malhas urbanas já existentes, 

ou surgem em conjuntos perfeitamente definidos segregados das 

restantes malhas construídas.” (SALGUEIRO, 1970, p. 28). Os bairros 

descritos por Salgueiro, referindo-se particularmente às décadas 60 e 70, 

são  

 
perfeitamente marcados na paisagem, surgem 

quase sempre no meio do campo, muito raramente 

encravados em zonas urbanizadas, com limites 

definidos [...]. Tem depois uma ligação, quase 

sempre única, com uma estrada principal, que 

forma uma espécie de cordão umbilical. Muitas 

vezes esta ligação é um antigo caminho rural em 

muito mau estado de conservação. (1970, p. 34). 

 



66 

 

 

Havia duas tipologias distintas de bairros clandestinos: as vilas e 

os prédios. Salgueiro detecta várias etapas na construção clandestina: a 

primeira é a casa abarracada, seguida pelo embelezamento, o acréscimo 

de um andar e a edificação de novos prédios no resto do lote. 

(SALGUEIRO, 1970). Na perspectiva de Salgueiro,  
 

do ponto de vista social o bairro clandestino 

representa para algumas famílias a possibilidade 

de ter casa própria […]. Para outras famílias, uma 

promoção, um estádio mais evolucionado de 

habitar, para os que antes viviam na sublocação 

ou no bairro de lata e cujos aumentos de 

rendimento permitem o acesso às rendas das casas 

clandestinas. (1970, p. 47). 

 

Os bairros de barraca ou de lata apareceram nas áreas periféricas 

da capital mais centrais do que os bairros de gênese ilegal, e 

caracterizam-se por possuir menor infraestrutura com respeito a esses 

últimos (CACHADO, 2011); são localizados geralmente em áreas de 

difícil acesso, em encostas, declives, vales, em zonas insalubres, perto 

de ribeiras ou lixeiras. Os primeiros bairros de lata surgiram no início do 

século XX, como o Bairro da Liberdade em Campolide, o Bairro das 

Minhocas no Rego, a Quinta da Curraleira em S. João. (CARDOSO, 

1994). O grande crescimento dos bairros de construção informal foi 

consequência da primeira onda da imigração africana decorrida entre os 

anos 40 e 60 (ARENAS, 2012; VASCONCELOS, 2012), período em 

que cerca de 80.000 cabo-verdianos foram chamados, através de uma 

carta convite, para trabalhar na construção civil e nas obras públicas na 

área metropolitana de Lisboa. Essa solução foi procurada pelo Estado 

para enfrentar a escassez de trabalhadores portugueses, emigrados para 

outros países europeus e para os EUA. Nessa primeira leva de migração 

laboral, também chegaram em Portugal mulheres cabo-verdianas para se 

ocupar do trabalho doméstico. Com o fim do império colonial português 

em 1974, muitos cabo-verdianos que chegaram a Portugal com a carta 

convite tornaram-se ilegais, devido à implementação de uma nova lei, 

que retirava a nacionalidade portuguesa aos que não pudessem 

comprovar a estadia mínima de 5 anos em Portugal, questão de que 

tratarei na parte sobre a lei de imigração e de nacionalidade. A segunda 

onda de imigração decorreu na época da descolonização, depois de 25 

de Abril de 1974 (ARENAS, 2012; VASCONCELOS, 2012), onda 
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imigratória de cerca de quinhentos mil retornados. Diferentemente da 

primeira onda de imigração, os imigrantes da segunda fase pertenciam a 

uma classe social elevada, podendo ter origem portuguesa ou africana, 

mas também asiática; muitos deles foram funcionários públicos na 

administração colonial, e os que tinham origem portuguesa haviam 

migrado para Angola e Moçambique nos anos 40. Cabe ressaltar, porém, 

que a maioria dos retornados haviam nascido em África. A terceira onda 

migratória (VASCONCELOS, 2012) teve início no final de 1980, 

particularmente decorrente dos pedidos de asilo político devido às 

guerras civis surgidas nas ex-colônias portuguesas33, mas também 

devido ao aumento da oferta de trabalho no país europeu. Como 

consequência de sua entrada na União Europeia, Portugal passou por um 

grande crescimento econômico, e isso atraiu a vinda não só de africanos 

das ex-colônias portuguesas, mas também de outros países africanos, 

brasileiros e cidadãos de países do leste europeu, como Ucrânia e 

Romênia. Tencionava-se transformar Lisboa em uma capital europeia; 

portanto, projetaram-se obras de renovação do Chiado − afetado por um 

incêndio em 1988 − e a construção de novos espaços como o Centro 

Cultural de Belém e a Casa dos Bicos, obras realizadas 

predominantemente pelos imigrantes africanos. Cabe ressaltar que, 

depois da Segunda Guerra mundial, além da imigração dos africanos, 

houve um grande êxodo rural para a capital portuguesa devido à 

industrialização da área metropolitana de Lisboa, outro motivo que 

determinou o aumento e o crescimento dos bairros de construção 

informal. A carência habitacional e o elevado preço dos aluguéis nas 

áreas centrais eram as principais razões pelas quais a população recém-

chegada começava a procurar moradia nas áreas mais periféricas, onde 

os preços eram mais acessíveis. Desse modo, com a industrialização, “o 

crescimento da capital torna-se, então, o crescimento das suas 

periferias.” (CARDOSO, 1994, p. 100). A partir da metade dos anos 70 

do século XX, com a independência das ex-colônias africanas34 e com a 

                                                           
33 As guerras civis em Angola começaram em 11 de Novembro de 1975 e 

terminaram em 4 de Abril de 2002. Em Moçambique, durou de 1977 a 1992. 
34  Com o fim do Estado Novo e do colonialismo português, foram 

reconhecidas as independências de: 

▪  Guiné Bissau (10 de Setembro de 1974),  

▪  Moçambique (25 de Junho de 1975),  

▪  Cabo Verde (5 de Julho de 1975),  

▪  São Tomé e Príncipe (12 de Julho de 1975), e  
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segunda onda de imigração, novos bairros de construção informal 

apareceram, e os antigos tornaram-se maiores. Isso posto, a chegada dos 

imigrantes das ex-colônias portuguesas determinou dois diferentes 

fenômenos: “a consolidação de bairros degradados já existentes 

sobretudo no centro da cidade, ocupados também por população 

nacional, tornando-se assim bairros pluri-étnicos (sic) nos quais 

coabitam brancos, africanos e indianos” e a formação de “novos espaços 

de habitat espontâneo, geralmente nas periferias de Lisboa, em muitos 

casos ocupados quase exclusivamente por imigrantes.” (CARDOSO, 

1994, p. 103). Nos bairros periféricos Estrela d´África, Fontainhas, 6 de 

Maio, Quinta Grande, Quinta da Pailepa, entre outros, predominam, de 

fato, a população de origem africana, sobretudo cabo-verdianos, mas 

também angolanos, moçambicanos, são-tomenses, guineenses, indianos, 

timorenses em convivência com portugueses. 

Os bairros de lata começaram expandir-se para fora da cidade, 

surgindo nos concelhos35 próximos a Lisboa. Ao longo dos anos, os 

bairros de lata mudaram sua imagem, consolidaram-se, evoluindo para 

formas mais próximas do chamado bairro “clandestino” (CARDOSO, 

1994, p. 101), como descrito acima. Desse modo, as barracas foram 

substituídas por casas de alvenaria abarracada, e isso decorreu nos 

concelhos periféricos da margem norte de Lisboa. Tal processo teve 

início nos finais dos anos 60 e, acentuou-se após 1974, até a década de 

80. Observa-se que os bairros de construção informal concentraram-se 

particularmente na linha de fronteira, a Estrada Militar, entre o concelho 

de Lisboa e os concelhos que rodeiam a capital. A estrada militar vem 

definida como  

 
A muralha de Lisboa [...] foi um dos elementos-

chave para a fixação de muitos milhares de 

pessoas neste espaço intersticial e de fronteira, 

uma espécie de terra de ninguém, um baldio, que 

atraiu populações (i)migrantes com um campo de 

possibilidades muito limitado. (VELHO, 1987, p. 

27). 

                                                                                                                           
▪  Angola (11 de Novembro de 1975). 

35 Concelho: “divisão administrativa imediatamente inferior à categoria de 

distrito; município.” Definição disponível em 

www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/concelho. Acesso em: 28 abril 

2017. 
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Alguns bairros localizavam-se dentro da linha no concelho de 

Lisboa; outros, em cima da linha de fronteira, em outros concelhos, 

como Loures e Amadora. Nos anos 80 e 90, Lisboa apresentava-se como 

o centro mais rico de Portugal e, ao mesmo tempo, a cidade com os 

maiores contrastes sociais, onde a construção de novas urbanizações de 

luxo edificava-se paralelamente à consolidação e à expansão de vastos 

bairros degradados, habitados pelos imigrantes e pelos pobres. A 

modernização da cidade formal estava decorrendo em paralelo ao 

crescimento da cidade informal. 

Voltando aos anos 70, muitos dos terrenos em que foram 

construídos bairros de lata ou bairros clandestinos continuavam a ter um 

valor de mercado muito baixo. Após algumas décadas, com a 

suburbanização e a metropolização da cidade, aumentaram o valor e a 

urgência por parte dos proprietários de reaver o uso de suas 

propriedades. Ademais, com a entrada na União Europeia, adotou-se 

uma política que buscava “limpar” a cidade e criar uma nova imagem. 

Por essas razões, em 1993, foi executado o Programa Especial de 

Realojamento (PER)36, uma política de habitação social que visava o 

realojamento de famílias que moravam em casas autoconstruídas, tendo 

como objetivo a demolição dos bairros de barracas e o planejamento da 

construção de bairros sociais. A expressão bairro social37 é usada para 

designar os bairros de promoção pública edificados para atender as 

populações socioeconomicamente carentes. Lembrando que os 

primeiros bairros sociais:  
 

[...] foram construídos nos anos 1920, sendo 

inaugurados apenas nos anos 30, devido ao início 

de industrialização portuguesa dos anos 30 e 40 e 

ao êxodo das populações do campo para a cidade, 

apesar de ter havido uma tentativa de promoção 

da vida no campo por parte dos governantes. A 

habitação social é definida como habitação de 

custos controlados, promovida com o apoio 

                                                           
36 Segue o número do Decreto-Lei (nº 163/93, de 7 de Maio). Disponível em: 

http://www.oern.pt/documentos/legislacao/d_dl_dr/DL163_93.pdf. Acesso em: 

13 abril 2017. 
37 No Brasil, o correspondente do bairro social vem definido conjunto 

habitacional. 
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financeiro do Estado, nomeadamente pelas 

Câmaras Municipais, Cooperativas de Habitação e 

Empresas Privadas, sendo destinadas à venda ou a 

arrendamento e obedecendo aos limites da área 

bruta, custo de construção e preços de venda 

fixados. A habitação social traz sempre consigo o 

excesso de burocracia e funcionalismo, além de 

um distanciamento das especificidades locais e 

comunitárias e, por vezes, das escolhas e opções 

de vida das populações. (SERRA, 2002, n.p.)38. 

 

Um dos bairros sociais mais conhecidos em Lisboa é o bairro de 

Chelas. Hoje é considerado e retratado pelos meios de comunicação com 

uma área de insegurança, um bairro problemático em que se concentram 

atos criminosos, como homicídios, furtos, vandalismos, e tráfico de 

drogas39. 

Com o PER, na tentativa de se oferecer condições mais dignas de 

habitação e diminuir a exclusão social, produziu-se, longe disso, uma 

nova segregação socioespacial, já que a maioria dos bairros sociais foi 

construída afastada dos centros urbanos. De fato, as populações dos 

bairros de lata, transferidas para os novos alojamentos, foram 

deslocadas, em sua maioria, nas margens das zonas centrais de 

acessibilidade. Ademais, a maioria dos bairros “[...] de realojamento se 

caracterizam por uma ausência de equipamentos, de serviços, de espaços 

verdes, com lixo [...]” (CARDOSO, 1994, p. 102), reproduzindo, desse 

modo, as faltas urbanísticas e o isolamento sociomoral presentes nos 

bairros de construção informal. Além disso, nem todas as famílias foram 

contempladas nos planos de realojamento em bairros sociais, 

particularmente as famílias que chegaram depois da implementação do 

PER em 1993; foram excluídas do direito à moradia e destinadas, 

portanto, a viver na rua. 

Na atualidade, a maioria dos bairros de lata foi demolida e outros 

bairros precários mais centrais foram plenamente integrados à malha 

urbana e valorizados, como no caso de Bairro Alto e Mouraria. O 

                                                           
38 Registro aqui, que a referida obra consultada não estava paginada, portanto 

estará indicada por n.p. 
39 Sugiro ler o artigo de Marluci Menezes & Tania Beisl Ramos intitulado Da 

periferia a partir da invenção de uma ideia de insegurança: o caso do bairro de 

Chelas em Lisboa, presente no livro Sobre periferias. Novos conflitos no Brasil 

contemporâneo (2013) de Gabriel Feltran. 
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fenômeno da demolição não foi bem acolhido por ser muitas vezes 

imposto de forma imediata e violenta, sem diálogo com a população 

local, parte da qual foi expulsa sem qualquer plano de realojamento, 

como constatado. Em vista desses eventos, surgiram alguns coletivos 

como Stop Demolições e a Plataforma Gueto que apoiaram, por 

exemplo, os moradores de Santa Filomena40, um bairro de lata 

localizado na Amadora, e que tencionaram impedir a demolição e 

sensibilizar o resto da população da cidade sobre os eventos que 

estavam decorrendo.  

 Os bairros mais periféricos que permaneceram, continuaram a 

ser descritos negativamente, particularmente pelos meios de 

comunicação. 

 
Marginais muitas vezes pela localização, estes 

bairros têm no geral uma má imagem no exterior 

devido à concentração de famílias de baixo 

rendimento, populações africanas, grande número 

de desempregados e presumível existência de 

tráfico de estupefacientes. Muitos destes bairros 

são considerados hoje zonas difíceis e com 

problemas encontrando-se algum a ser objecto de 

programas espaciais de revitalização. 

(SALGUEIRO, 2001, p. 207). 

 

É o caso, por exemplo, do Bairro da Torre41, um dos últimos 

bairros de lata, localizado ao lado do aeroporto de Lisboa, ocupado 

ilegalmente por portugueses, africanos e ciganos, espaço sem condições 

mínimas de higiene, saneamento básico e de habitações precárias. A 

convivência de grupos sociais e étnicos distintos nos mesmos bairros é 

                                                           
40Sugiro a leitura do Comunicado sobre as demolições no Bairro de Santa 

Filomena elaborado pela Plataforma Gueto, disponível em 

https://plataformagueto.wordpress.com/noticias/comunicado-sobre-as-

demolicoes-em-no-bairro-de-santa-filomena/ e a leitura do artigo intitulado 

Lisboa/Santa Filomena: Bairro vai desaparecer e quem não está no programa 

de realojamento tem de procurar casa de 16 de Maio 2012 presente no jornal 

online cabo-verdiano A Semana, disponível em 

http://asemana.publ.cv/spip.php?article76198&ak=1 
41 Sugiro assistir o trailer do documentário sobre o bairro intitulado Another 

Lisbon Story (2016) de Claudio Carbone, disponível em 

https://vimeo.com/199353158 
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uma realidade manifesta tanto nas áreas centrais da capital quanto nas 

periferias mais carentes. A cidade de Lisboa é retratada como umas das 

capitais europeias mais multiculturais, em que estrangeiros provindos de 

vários países africanos, mas também de Nepal, Índia e China, convivem 

pacificamente, sobretudo nas áreas mais centrais da cidade, como em 

Martim Moniz e Intendente. A respeito disso, Malheiros (2007) declara 

que “a maioria dos bairros étnicos europeus − e os portugueses não são 

exceção − são marcados por uma razoável heterogeneidade das 

populações e por um nível de abertura ao exterior não negligenciável.” 

(p.43). De fato, os bairros lisboetas das áreas centrais, na atualidade, são 

em sua maioria habitados por população autóctone em convivência com 

outras etnias. Apesar dessa heterogeneidade étnica, é tangível que as 

áreas mais degradadas e segregadas vêm sendo demarcadas como zonas 

habitadas principalmente por africanos e afrodescendentes: 
 

[o]s grupos mais desfavorecidos em termos de 

instrução e categorias socio-professionais (sic), 

que hoje estão muito associados às áreas 

residenciais de imigrantes africanos, tendem a 

concentrar-se em áreas de exclusão que 

predominam na coroa suburbana intercalar, 

apresentando índices de segregação relativamente 

elevados. (SALGUEIRO, 2001, p. 194). 

 

É o caso principalmente dos cabo-verdianos, que, em 2011, 

correspondiam à segunda comunidade mais numerosa em Portugal, com 

38.895 pessoas, 16,45% das quais vivem no município de Amadora42, 

segundo o Instituto Nacional de Estatística português (INE). Como 

                                                           
42Amadora é um município que foi constituído por trinta e sete núcleos de 

construção espontânea (ANTUNES, 2002). Cerca de 89% dos bairros ilegais 

constituídos por barracas já foram demolidos no concelho. Por exemplo, o 

bairro Estrela d’África, mencionado acima, foi demolido em 2004.  

Sobre o ato de demolição do bairro Estrela d’África, sugiro a leitura do artigo 

intitulado Estrela d’África vai abaixo no jornal online Jornal de Notícias: 

http://www.jn.pt/arquivo/2004/interior/estrela-dafrica-vai-abaixo-461933.html.  

Atualmente, o Bairro 6 de Maio está em fase de demolição. Sobre esse assunto, 

sugiro a leitura do artigo intitulado Bairros de imigrantes africanos demolidos 

em Lisboa presente no jornal online DW, disponível em 

http://www.dw.com/pt/bairros-de-imigrantes-africanos-demolidos-em-lisboa/a-

19245420 

http://www.jn.pt/arquivo/2004/interior/estrela-dafrica-vai-abaixo-461933.html
http://www.dw.com/pt/bairros-de-imigrantes-africanos-demolidos-em-lisboa/a-19245420
http://www.dw.com/pt/bairros-de-imigrantes-africanos-demolidos-em-lisboa/a-19245420
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demonstrado na estatística anterior, é real que a maioria dos africanos 

“viv[e] em bairros sociais ou em bairros de autoconstrução, e tem 

empregos pouco qualificados e mal remunerados: os homens na 

construção civil e as mulheres no trabalho doméstico ou em empresas de 

limpeza e restauração.” (VASCONCELOS, 2012, p. 17). Porém, 

Vasconcelos (2012) ressalta também que, na atualidade, 

 
os mais jovens tendem a alcançar qualificações 

escolares mais elevadas que as dos seus pais, e 

neste aspeto, tanto quanto no que respeita ao 

acesso ao mercado de trabalho, o perfil dos 

afrodescendentes em Portugal é idêntico ao do 

conjunto dos jovens que se encontram nas 

mesmas condições sociais. (p.17). 

 

Apesar dessa contestação, os africanos e afrodescendentes 

notadamente não têm o mesmo acesso à educação e ao mercado de 

trabalho, por causa da situação econômica e social que vivenciam, 

realidade que se conserva na contemporaneidade devido ao forte 

racismo estrutural e institucional que persiste em Portugal. Wacquant 

(2004), ao discutir sobre as banlieus francesas, realidade paralela em 

muitos aspectos ao contexto lisboeta, afirma que 

 
[...] a relegação de seus habitantes a essas 

concentrações deprimidas de moradia popular na 

periferia urbana é baseada em classe e não em 

etnia. Como resultado, as concentrações são 

culturalmente heterogêneas, tipicamente contendo 

tanto famílias francesas nativas como imigrantes 

de dezenas de outras nacionalidades. Seus 

habitantes sofrem não de duplicação institucional, 

mas, pelo contrário, de uma falta de estrutura 

organizacional que seja capaz de sustentá-los na 

ausência de um emprego rentável e de serviços 

públicos adequados. (WACQUANT, 2004, p. 

161). 

 

Em vista disso, é preciso enfatizar que a “guetização” dos bairros 

autoconstruídos e dos bairros sociais foi determinada particularmente 

pelas políticas de imigração que foram mudando ao longo dos anos e 

que provocaram uma exclusão institucional e, portanto uma segregação 
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também geográfica de africanos e particularmente de cabo-verdianos. 

Para entender melhor esse tema, é preciso recapitular algumas questões 

ligadas à lei de imigração e de nacionalidade. Oliveira (2015a), a partir 

do estudo de Góis (2006), explica de forma clara e detalhada essa 

problemática antes e depois da independência. No período anterior à 

independência colonial, durante o Estado Novo, qualquer estrangeiro 

nascido em território português, inclusive nas colônias, era considerado 

cidadão português. Foi nessa época, através de uma carta convite para 

trabalharem na construção civil, que muitos cabo-verdianos chegaram 

em Portugal. Isso se mostrou como um interesse do Estado português, 

como afirma Oliveira, “em criar uma subclasse operária em Portugal 

facilitada pelas condições de cidadania reguladas e impostas à então 

colônia de Cabo Verde a qual foi submetida à emigração forçada.” 

(2015a, n.p.)43. Com as mudanças políticas, − particularmente com a 

independência das colônias − a lei da nacionalidade mudou, de forma 

que  

 
apenas os descendentes, até ao terceiro grau, de 

naturais do continente português ou das ilhas 

adjacentes, ou os residentes em Portugal 

continental, Açores ou Madeira há mais de 5 anos, 

à data do 25 de Abril de 1974, puderam conservar 

a nacionalidade portuguesa. Este dispositivo legal 

vai afectar particularmente os 

retornados/repatriados cabo-verdianos retirando-

lhes retroactivamente a nacionalidade portuguesa. 

(OLIVEIRA, 2015a, n.p).  

 

Desse modo, para aqueles que não comprovassem a residência 

em Portugal restavam-lhe tão somente a nacionalidade de origem. Isso 

determinou a retirada da nacionalidade portuguesa aos cabo-verdianos, 

imigrantes legais e trabalhadores convidados que se transformaram, 

portanto, em imigrantes ilegais. A lei da nacionalidade mudou 

novamente em 1981, segundo a qual são cidadãos portugueses apenas os 

filhos de estrangeiros que nascem em Portugal, quando os pais tiverem e 

provarem a residência no país há pelo menos seis anos, se forem 
cidadãos de língua oficial portuguesa, e há pelo menos 10 anos, se 

                                                           
43 Registro aqui, que a referida obra consultada não estava paginada, portanto 

estará indicada por n.p. 
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forem de outro país estrangeiro. Passa-se, portanto do critério jus solis 

para jus sanguinis: o primeiro é o critério que valia antes da 

descolonização, no qual as pessoas adquirem a nacionalidade do 

território em que nascem; o segundo identifica-se com a nova a lei, que 

autoriza a nacionalidade portuguesa aos estrangeiros que tiverem e 

provarem a residência em Portugal durante 6 ou 10 anos, passando 

assim a nacionalidade aos seus filhos. Como já destacado, nos anos 80, 

houve uma grande onda migratória provinda dos países africanos. Nessa 

mesma fase, aumentou a população de cabo-verdianos e outros africanos 

que passaram a viver em estado de clandestinidade por causa da nova 

lei. Porém, “a partir de 2006, houve uma flexibilização da lei, 

garantindo aos filhos de imigrantes nascidos em Portugal a 

nacionalidade desde que um de seus pais estivesse regularizado há, pelo 

menos, cinco anos.” (RAPOSO; ARDULHO, 2016, p. 286). A exclusão 

institucional, determinada pela nova lei de imigração, continua gritante 

apesar dessa pequena alteração, e isso gerou consequentemente uma 

segregação social e espacial de seus moradores, determinando uma 

maior “guetização” de bairros autoconstruídos e bairros sociais 

habitados particularmente por africanos, muitos dos quais vivenciam um 

estado de ilegalidade. Assim Oliveira, criticando as políticas 

exclusivistas e racistas implementadas pelo Estado português, sublinha 

que, 

 
o discurso da imigração surge desta lógica 

metonímica e coloca a todos no “purgatório 

urbano” (WACQUANT, 2008, p.51) do trabalho 

sem direitos, da pobreza, uma espécie de limbo 

civilizacional que esconde os mecanismos de 

produção de guetos e se sustenta na redução da 

presença do Estado e abandono dos espaços e 

serviços públicos dos bairros periféricos cada vez 

mais empobrecidos por conta do desemprego ou 

empregabilidade exclusiva da mão de obra barata. 

(2015a, n.p). 

 

A política imigratória após o fim da ditadura, portanto, contribuiu 
para o crescimento dos guetos nas periferias lisboetas, espaço de 

concentração dos excluídos e dos marginalizados pela lei do Estado. 

Nesse sentido, às periferias de Lisboa atribuem-se as características de 

“gueto de exclusão” (MALHEIROS, 2007), em que se concretizam as 
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consequências negativas da “condição negada da nacionalidade sob a 

precariedade da imigração” (OLIVEIRA, 2015a, n.p), como  

 
processos de exclusão como o desemprego, a 

desvalorização de mecanismos de socialização 

formal como o ensino, e o desenvolvimento de 

culturas de ilegalidade ligadas à droga, à violência 

e à criminalidade. (MALHEIROS, 2007, p. 43). 

 

O bairro de Cova da Moura44, localizado no subúrbio de 

Amadora foi um dos primeiros na região de Lisboa a ser densamente 

populado e autoconstruído. As primeiras casas clandestinas, construídas 

em madeira, surgem na década de 1960, e o bairro cresceu com a 

chegada dos retornados, sobretudo provenientes de Angola. Nessa fase, 

o aspecto do bairro mudou, sendo as barracas de madeira substituídas 

por casas de alvenaria. Na metade da década de 70 e início dos anos 80, 

com a chegada de migrantes cabo-verdianos, aumentaram as habitações 

precárias. Chegaram ao bairro também migrantes de outras 

nacionalidades, provindos de Angola, Guiné Bissau e São tome e 

Príncipe, e mais recentemente migrantes do Leste Europeu e do Brasil. 

O bairro divide-se em duas áreas (VAZ, 2014): o quarteirão europeu, em 

que predomina a moradia isolada ou em banda e prevalece o 

alinhamento das casas, e o quarteirão africano, em que as construções 

surgem mais livremente. Hoje, a maioria da população é constituída por 

indivíduos de etnias africanas e seus descendentes, particularmente 

cabo-verdianos, muitos deles naturalizados como portugueses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Objeto de estudo de numerosas pesquisas, entre as quais Urbanização 

clandestina e fragmentação socio-espacial urbana contemporânea: o Bairro da 

Cova da Moura na periferia de Lisboa (2008) de Luis Mendes. 
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AS NARRATIVAS E O IMAGINÁRIO 

HEGEMÔNICOS SOBRE AS PERIFERIAS URBANAS. 

  

O conceito de narrativa torna-se extremamente importante para 

compreender como são concebidas e interpretadas as periferias urbanas, 

principalmente em um plano artístico. Nisso, é preciso enfatizar a forte 

relação entre narrativa e imaginário, sobre a qual discutirei nesse quarto 

subcapítulo. Etimologicamente, narrativa significa “conhecer ou dar a 

conhecer”, do sânscrito “gnarus”. (NOGUEIRA, 2010, p. 63). 

Apresenta-se como um termo polissêmico, podendo identificar o próprio 

ato de narração, o conteúdo desse ato ou o modo de discurso. 

(NOGUEIRA, 2010). Amplamente utilizado na área da literatura, o 

conceito de narrativa concebida como conteúdo, pode “[…] concretizar-

se em suportes expressivos diversos, do verbal ao icônico, passando por 

modalidades mistas verbo-icônicas (banda desenhada, cinema, narrativa 

literária, etc).” (REIS; LOPES, 2007, p. 271). Assim sendo, as narrativas 

podem revelar-se através de diversas linguagens e correspondem, de 

fato, a uma das formas fundamentais de conhecimento da realidade 

humana (de dar a conhecer e de tomar conhecimento), ou seja, de tornar 

a existência inteligível. (NOGUEIRA, 2010). Contudo, é preciso 

enfatizar que a narrativa pode ser tanto factual quanto ficcional, 

podendo assim retratar um contexto real ou inventado e imaginado. A 

esse respeito, Eco (1994) diferencia entre as narrativas naturais e as 

narrativas artificiais: aquelas se referem aos eventos realmente 

acontecidos e as estas aos indivíduos e mundos além da experiência 

concreta. Todavia, é recorrente que entre a ficção e a realidade são 

estabelecidas fronteiras muito brandas, determinando a formulação de 

narrativas reais com elementos ficcionais e vice-versa.  

No entanto, segundo Maffesoli (2001), o imaginário apresenta-se 

como uma construção e interpretação do real, e nunca como 

manifestação do real. Isso não implica pensar que o imaginário nunca 

possa ser constituído por narrativas ou imagens reais. Porém, no olhar 

de Maffesoli, o imaginário raramente pode ser completamente realista: 

“o imaginário seria uma ficção, algo sem consistência ou realidade, algo 

diferente da realidade econômica, política ou social, que seria, digamos, 

palpável, tangível” (2001, p. 74), reflexão defendida e abraçada por 

Nogueira no que tange: “toda a narrativa é uma escolha e uma 

construção – não uma mera série de acontecimentos sucessivos, mas 

uma organização discursiva dos mesmos.” (2010, p. 65). Ademais, tanto 
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as narrativas quanto os imaginários, particularmente os que definirei 

hegemônicos, são concebidas como construções coletivas, que 

transcendem as experiências singulares e pessoais dos indivíduos: “o 

imaginário é algo que ultrapassa o indivíduo, que impregna o coletivo 

ou, ao menos, parte do coletivo.” (MAFFESOLI, 2001, p. 76). 

Constituído por imagens, narrativas e símbolos aceitos, normalizados e 

naturalizados por um grupo de indivíduos, o imaginário corresponde, 

portanto a um: “estado de espírito de um grupo, de um país, de um 

Estado-nação, de uma comunidade, etc [...].” (MAFFESOLI, 2001, p. 

76). Como antecipado, aporto especificamente quanto aos imaginários 

sociais que reconhecem por reais apenas certas narrativas e modelos de 

interpretação do mundo e que se tornam dominantes em determinados 

espaços ou tempos. 

 
É assim que, através dos seus imaginários sociais, 

uma colectividade designa e elabora uma certa 

representação de si; estabelece a distribuição dos 

papeis e das posições sociais; exprime e impõe 

crenças comuns; construí uma espécie de códigos 

de bom comportamento, designadamente através 

de modelos formadores. (BACKZO, 1995, p. 

309). 

 

Ao falar de imaginários sociais reconhecidos como 

representativos e referenciais por uma coletividade e que se tornam 

dominantes para essas últimas, em muitos aspectos, mergulhando no 

senso comum (GRAMSCI, 2002)45, é imediato refletir sobre as 

                                                           
45 Gramsci considera o senso comum como uma forma histórica, não universal 

ou natural de pensamento popular, que é necessariamente fragmentária e 

episódica. O senso comum não é coerente, é desarticulado e contraditório; 

influenciado pelas ideias científicas e opiniões filosóficas que entraram na vida 

cotidiana. Baseado em crenças, apresenta-se quase como uma religião e se opõe 

à filosofia por não ser produto de um pensamento crítico. Por outro lado, o 

senso comum pode ser visto como um tipo de filosofia, porque constitui o 

conhecimento; pode ser considerada uma filosofia sem método, sem unidade 

dialética entre prática e teoria. O senso comum nunca é neutro e inocente, mas 

assume muitas características da filosofia produzida pelo estrato de intelectuais 

da classe dominante, que vem sendo transformada mecanicamente, adaptada às 

próprias necessidades e elevada como norma de vida, princípio moral, ordem do 

mundo. Ela é concebida como uma verdade absoluta. O senso comum é o 
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narrativas hegemônicas ou dominantes, designadas também como 

master narratives (BAMBERG, 2004) que compõem esses imaginários. 

O conceito de master narratives formulado por Bamberg, usado 

amplamente dentro da teoria literária, pode ser concebido erroneamente 

como sinônimo de “narrativa-modelo primitiva, natural, ancestral, 

arquetípica ou fundadora.” (NOGUEIRA, 2010, p.67). Como acima 

sublinhado, tanto as narrativas como os imaginários são construções 

humanas a que, em um dado momento ou em um dado espaço, atribui 

uma centralidade maior a respeito de outros imaginários ou narrativas. 

Bamberg (2004) apresenta duas definições diferentes do conceito master 
narratives: 

 
one claiming in a more narrow sense the existence 

of master narratives that delineate how narrators 

position themselves with their story; the other 

arguing in a much broader sense that speakers 

are principally subjected to grand recits and 

metanarratives from which there seems to be no 

escape.46 (p. 359-360).  

 

A segunda definição que considero mais apropriada ao contexto 

da pesquisa permite conceber as narrativas hegemônicas como produtos 

de general cultural expectation (BAMBERG, 2004) e como fruto de 

formulações sobre histórias e leituras do mundo universalizadas, 

idealizadas e simplificadas. A narrativa dominante “tends to stylize a 
particular notion of self and identity47” (BAMBERG, 2004, p. 355), 

isso é, essencializar e reduzir a concepção de si e a identidade singular 

do indivíduo, sustentando a questão acima debatida no que se refere ao 

imaginário como uma construção coletiva e não individual, que omite as 

                                                                                                                           
reflexo alterado da concepção do mundo da classe dominante: “Il senso comune 

è […] la "filosofia  dei non filosofi" cioè la concezione del mondo assorbita 

acriticamente dai vari ambienti sociali e culturali in cui si sviluppa 

l'individualità morale dell'uomo medio». (GRISONI, 1975, p. 139). 
46 “uma acepção indica a reivindicação, em sentido mais estrito, da existência de 

master narrativas que delineiam como os narradores se posicionam em sua 

história; a outra permite argumentar, em um sentido muito mais amplo, que os 

narradores são principalmente sujeitos a grandes recitais e metanarrativas dos 

quais não podem escapar.” (p. 359-360, tradução nossa). 
47 “tende a reduzir uma particular noção de si e da identidade.” (BAMBERG, 

2004, p. 355, tradução nossa). 
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especificidades de cada sujeito de uma comunidade e contribuindo, 

desse modo, para a construção de uma comunidade imaginada. 

(ANDERSON, 1995). Desse modo, Bamberg constata que as master 

narratives são constituídas por “culturally accepted frames” (2004, p. 

360) e que surgem dentro de um regime de poder e conhecimento, que 

controla e manipula os relatos das narrativas. Assim sendo, existe uma 

forte ligação entre poder, hegemonia, imaginário e narrativas 

dominantes, sendo estas instrumentos de manifestação e de propaganda 

de discursos hegemônicos: conceber todas as periferias urbanas como 

espaços da manifestação da pobreza e da violência é um exemplo de 

narrativa hegemônica. As narrativas dominantes, portanto, apresentam 

ideologias (BAMBERG, 2004,) e modelos para a experiência humana; 

são narrativas que “structure how the world is intelligible, and therefore 

permeate the petit narratives of our everyday talk”48 (BAMBERG, 

2004, p. 362), influindo e manipulando as ações e as singularidades dos 

indivíduos: “master narratives surely constrain and delineate the 

agency of subject, seemingly reducing the range of their actions”49 (p. 

360); um exemplo é a narrativa do favelado ligado à vida do tráfico e do 

crime. Nas narrativas dominantes concentram-se estereótipos, fruto de 

percepções deterministas, unilaterais e essencialistas sobre a realidade e 

nelas reproduzem-se, por conseguinte, esquemas simbólicos duais. 

Torna-se claro a materialização de paradigmas dicotômicos nas 

narrativas dominantes: bom vs. ruim, heróis vs. perdidos, protagonistas 

vs. antagonistas, o desenvolvido vs. o subdesenvolvido, o civilizado vs. 

o não civilizado, o limpo vs. o sujo. 

As narrativas hegemônicas sobre as periferias urbanas são 

produzidas e divulgadas principalmente através das mídias e das 

políticas de Estado, mas também pela academia e pelas artes. De forma 

geral, essas instituições concebem as periferias como locus da pobreza e 

da violência, como lugares dominados pela “ideia de caos, de labirinto, 

de fragmentação, de auto-organização (sic), de conglomerado 

desprovido de estrutura, de permanente estaleiro, etc.” (DOMINGUES, 

1994, p. 13). Algumas das análises sociourbanísticas sobre as periferias 

urbanas, a meu ver, contribuem para o fortalecimento de uma imagem 

                                                           
48 “estruturam como o mundo é inteligível e, portanto, permeiam as pequenas 

narrativas de nossas conversas cotidianas.” (p. 362, tradução nossa). 
49 “as master narratives certamente limitam e delineiam a agência do sujeito, 

reduzindo aparentemente a gama de suas ações.” (p. 360, tradução nossa). 
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distópica50 sobre esses espaços na história urbana e social das cidades. O 

Estado neoliberal contemporâneo, através de tímidas políticas 

públicas51, aplicou frequentemente projeções utópicas sobre as 

periferias, quer dizer, planos de transformação desses espaços em 

lugares urbanístico, sócio e economicamente mais desenvolvidos, tendo 

como modelo a cidade civilizada, ordenada, limpa e segura.  

Ao discutir acerca das projeções utópicas sobre as periferias, 

refiro-me, por exemplo, às políticas públicas que vêm sendo 

implementadas através de planos de recuperação sociourbanística de 

bairros precários ou remoção desses, construção de bairros sociais ou 

conjunto habitacionais, mas também através de planos de pacificação de 

áreas consideradas de risco. Isso implica pensar na periferia como 

espaço que foi concebido distopicamente na história passada e presente, 

ao qual se aplicam planos de urbanização ou de remoção para 

permitir/oferecer/impor o progresso, a modernização e avanço 

urbanístico e social, a saída da precariedade para superar o estado de 

carência e de não-civilização. Desse modo, as periferias urbanas são 

concebidas como necessariamente dependentes e submissas52 aos 

                                                           
50 A distopia, ou antiutopia, sinaliza a utopia negativa, isso é, o mundo visto de 

uma forma depreciativa, em que a sociedade mostra-se no presente e continua 

no futuro corruptível, perigosa, doente, pobre. A distopia surge provavelmente 

como produto das preocupações do final do século XIX: o fim do ideal do 

progresso e do poder das velhas potências coloniais e a capacidade 

desumanizante da técnica. A invenção do termo “distopia” vem associado a 

John Stuart Mill, termo que utilizou em um discurso parlamentar em 1868 para 

definir o contrário de utopia. O filósofo se referiu, de fato, aos próprios 

opositores como distopistas. Nos anos 50, o termo começa a ser usado no 

campo da literatura utópica, aparecendo na antologia de Glenn Negley e J. Max 

Patrick intitulada The Quest for Utopia: An Anthology of Imaginary Societies, 

Henry Schuman, New York, 1952. Distopia é um termo que define o gênero da 

ficção científica que tem como objeto o futuro negativo e indesejado. 
51É comum, hoje em dia, que o Estado neoliberal entregue e terceirize as 

políticas de melhoria e de urbanização de espaços considerados carentes a 

outros instituições como as ONGs, organizações privadas não-governamentais, 

geralmente de fundo social e sem fins lucrativos, e às organizações 

internacionais como o Banco Mundial e FMI, que atuam através de projetos 

socioculturais nas áreas precárias de várias cidades do mundo. 
52 Cabe lembrar, nesse ponto, a teoria da dependência, um modelo teórico que 

descreve os processos de reprodução do subdesenvolvimento na periferia do 

capitalismo mundial. Essa perspectiva teve muita importância nas décadas de 
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centros de poder, que impõem padrões normativos reguladores e 

aplicam políticas de “modernização” e “civilização” nesses espaços, 

como acima destacado. Nessa lógica, as periferias urbanas devem ser 

higienizadas, reestruturadas, melhoradas ou demolidas nos casos mais 

irremediáveis; deve-se “oferecer” às periferias a possibilidade de 

progredir, de se modernizar, de se civilizar, ideias que lembram os 

discursos coloniais, que se apresentam novamente em um presente que 

continua segregador e desigual com respeito ao outro e ao que não se 

conforma com o padrão-modelo. Grosfoguel (2008) define o padrão-

modelo como “sistema mundo europeu/euro-norte-americano 

moderno/capitalista/colonial/patriarcal.” (p. 113). 

Uma das soluções mais válidas na perspectiva dos técnicos do 

Estado da área do urbanismo e da sociologia é, portanto, transformar 

áreas informais em áreas formais através do capital e do mercado: “[...] 

informality can readily be incorporated into the formal, thereby 
providing access to the benefits of the market or capital.”53 

(HUCHZERMEYER; KARAM, 2006, p. 03). Isso se manifesta, por 

exemplo, através da gentrificação ou da turistificação dos bairros 

definidos como precários ou da construção de shopping malls ao lado 

desses. Desse modo, propõem-se planos de homogeneização ao tecido 

urbano formal, que frequentemente determinam um maior choque pela 

                                                                                                                           
60-70 na América Latina. Segundo essa visão, os países considerados atrasados 

são vistos dessa forma por causa da relação de dependência entre países centrais 

e países periféricos do capitalismo mundial. Os países centrais são o centro da 

economia mundial, em que se manifesta o meio técnico científico de uma forma 

mais intensa. Por outro lado, a periferia mundial é o espaço em que a ciência, a 

técnica e a informação têm um desenvolvimento menos intenso e menos amplo, 

criando-se por isso uma relação de dependência com o centro mais ativo. A 

dependência expressa subordinação, a ideia de que o desenvolvimento desses 

países está submetido (ou limitado) pelo desenvolvimento de outros países. 

Portanto, a superação do subdesenvolvimento passaria pela ruptura com a 

dependência e não pela modernização e industrialização da economia, o que 

pode implicar inclusive a ruptura com o próprio capitalismo. Essa relação de 

dependência econômica e científica refletiu também as formas que 

determinavam o desenvolvimento político e social nos países periféricos. Teoria 

formulada por teóricos como Ruy Mauro Marini, André Gunder Frank, 

Theotonio dos Santos, Vania Bambirra,Orlando Caputo, Roberto Pizarro. 
53 “[...] o informal pode ser prontamente incorporado ao formal, proporcionando 

o acesso aos benefícios do mercado ou do capital.” (HUCHZERMEYER; 

KARAM, 2006, p. 03, tradução nossa). 
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segregação urbana e social. Isso se manifesta também através da 

construção de bairros sociais ou conjuntos habitacionais distantes do 

centro e das áreas formais da cidade, determinando dificuldades na 

mobilidade, ou causando o aumento do valor dos aluguéis e dos imóveis 

que determina a expulsão dos antigos moradores, devido ao turismo e a 

gentrificação dos bairros. A esse respeito, uma das maiores necessidades 

das políticas públicas, segundo Huchzermeyer e Karam (2006), é 

realizar uma comprensão mais detalhada do contexto local e nacional 

para a projetação de planos de intervenção em áreas consideradas 

carantes: “[...] effective intervention programmes to improve the living 
conditions of the poor have to be based on a more accurate 

understanding at local and national level.”54 (p. 03). Portanto, as 

problemáticas nas áreas informais precárias estão se perpetuando devido 

a “an inadequate understanding, in policy and programmes, of the 

reality of informal settlements and of the capacity for 
implementation.”55 (p.3). Huckzermeyer e Karam, desse modo, realizam 

uma grande crítica a imitação de políticas públicas internacionais sem 

foco local: “International development [...] may contribute to the 
perpetuation of informal settlements.”56 (p. 04). 

Nas narrativas hegemônicas, as periferias simbolizam o déficit 

cultural, econômico, político e social de uma sociedade. Nessa lógica, a 

periferia está concebida como um mundo paralelo, como uma não-

cidade, ou como uma realidade paralela à cidade formal. Em outras 

palavras, a periferia como distopia representa a negação da cidade e do 

progresso prometido pela modernidade, em que se manifesta o atraso do 

capitalismo; a periferia é a consequência negativa do desenvolvimento. 

Descrita de uma maneira distópica, a periferia identifica o “território 

sem lei, fora da lei, o território do a-legal.” (SANTOS, 2007, p. 06). 

Concebida como um lugar em que a história parou, em que a 

humanidade vive em uma condição de exílio, a periferia não segue o 

processo histórico urbano de desenvolvimento; por isso, é observada 

                                                           
54 "[...] programas de intervenção eficazes para melhorar as condições de vida 

dos pobres devem basear-se na compreensão mais precisa a nível local e 

nacional." (p. 03, tradução nossa). 
55 “Uma compreensão inadequada, nas políticas e programas, da realidade dos 

assentamentos informais e da capacidade de implementação.” (p. 03, tradução 

nossa). 
56 “O desenvolvimento internacional [...] pode contribuir para a perpetuação dos 

assentamentos informais "(p. 04, tradução nossa). 
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supostamente como uma anomalia social e urbana. Apesar da 

implantação das políticas públicas, a periferia não se moderniza da 

mesma forma como “as áreas civilizadas”: o seu percurso é outro e não 

linear. As periferias urbanas, desse modo, são concebidas pelo 

imaginário dominante como 

 
[...] zonas selvagens urbanas [...], zonas de estudo 

de natureza hobbesiana, zona de guerra civil 

interna em muitas mega-cidades em todos o sul 

global que se opõem as zonas civilizadas 

consideradas as zonas do contrato social que 

vivem sob a constante ameaça das zonas 

selvagens. (SANTOS, 2007, p. 16). 

 

A imagem de periferia urbana como zona selvagem lembra a 

experiência colonial, que se reproduz nesses espaços considerados não 

civilizados, divergentes, incompletos, impuros. Os discursos sobre a 

pobreza, sobre a falta de higiene e a violência são identificados como 

temas centrais do imaginário colonial, que aparecem novamente para 

descrever as periferias urbanas, como os novos lugares selvagens da 

contemporaneidade. A periferia é representada como se fosse um mundo 

grotesco, em que o negativo predomina, em que a concentração da 

pobreza e do crescimento populacional converteram-se em símbolos 

geradores do medo coletivo. Essas imagens definem, portanto, uma 

visão que considero dominante no senso comum, na academia e nas 

mídias; aquela da periferia como espaço distópico, cujo protagonista é o 

outro. Assim sendo, as periferias correspondem aos “pontos de 

articulação com o outro” (SILVEIRA; GUIMARAES, 2016, p. 02), que 

corporifica “um estágio primitivo do progresso humano individual ou do 

vasto desenvolvimento cultural” (SHOAT; STAM, 2006, p. 203). A 

suposta condição de inferioridade social, econômica e política do outro 

se expressa através da negação de sua subjetividade: “a subjetividade do 

outro é negada pelo facto de não corresponder a nenhuma das 

subjetividades hegemônicas da modernidade em construção: o indivíduo 

ou o Estado.” (SANTOS, 1993, p. 35). O outro, de fato, não é concebido 

como indivíduo, mas como uma comunidade constituída por indivíduos 
homogêneos sem experiências próprias e pessoais, vivenciando todos as 

mesmas penúrias como violência, pobreza e exclusão.  

As temáticas retratadas e divulgadas continuamente pelas mídias, 

de fato, são a violência, a criminalidade e o tráfico de drogas, tanto ao se 
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falar das periferias portuguesas quanto das brasileiras. Os jornais, 

segundo Canclini (2002), como os outros meios de informação, 

contribuem para o fortalecimento dos habituais estereótipos formados 

historicamente (p. 45) e “acabam concebendo a cidade como um espaço 

muito mais homogêneo do que realmente é.” (p. 46). Sobretudo, a 

televisão caracteriza-se por seu olhar onisciente e pela capacidade de 

espetacularização da vida (CANCLINI, 2002). Canclini continua 

afirmando que 

 
as tendências habituais são reduzir a 

complexidade ao máximo no possível e situar as 

opiniões diversas em um consenso imaginado 

como compartilhado pela maioria. […]. Para este 

senso comum a cidade se caracteriza pela 

insegurança generalizada, o despreparo do corpo 

policial, os valores do povo. (2002, p. 48). 

 

Desse modo, “a imprensa, o rádio e a televisão contribuem para 

reproduzir mais do que para alterar a ordem social”. (CANCLINI, 2002, 

p. 50). 

No contexto português, é frequente encontrar notícias sobre áreas 

periféricas como Cova da Moura57 e o bairro social Chelas58, em que se 

                                                           
57 Sugiro a leitura dos seguintes artigos no que se refere às notícias sobre o 

bairro Cova da Moura: 

• http://www.jn.pt/justica/interior/um-morto-e-um-ferido-em-tiroteio-na-

cova-da-moura-5096803.html  

• http://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/um_morto_e_um_f

erido_grave_na_cova_da_moura 

• http://sintranoticias.pt/2016/11/27/policias-agredidos-pedrada-na-

cova-da-moura/ 

• http://saladeimprensa.ces.uc.pt/ficheiros/noticias/16192_Diario_de_No

ticias_BSS.pdf. 
58 Sugiro a leitura dos seguintes artigos no que se refere às notícias sobre o 

bairro social Chelas: 

• http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/capital-teme-os-seus-bairros; 

• https://www.publico.pt/local-lisboa/jornal/os-bairros-de-lisboa-onde-

mandam-as-armas-299102 

• http://www.angop.ao/angola/pt_pt/noticias/internacional/2012/4/19/De

smantelado-grupo-que-dedicava-trafico-droga,035a3c2f-c039-4c93-b208-

3c7fe21d28c4.html. 
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argumenta sobre o tráfico de drogas, o uso de arma, a criminalidade e a 

violência. No que se referem ao contexto carioca, as mídias têm 

contribuído também enormemente para observar a favela como um 

perigo para a ordem social de toda a região (VALLADARES, 2006), 

atribuindo a esses espaços a origem da violência urbana, da violência 

policial e a violência criminal59.  

 
Imprensa e meio de comunicação, em geral, vêm 

divulgando insistentemente informações e 

imagens sobre atos de violência individuais e 

coletivos. Crime, sequestro, massacres e 

violências diversas entre os quais os arrastões, 

realizados por bandas organizadas que aterrorizam 

os frequentadores das praias de Copacabana e 

Ipanema, aparecem com frequência nos 

manchetes dos jornais e noticiários da televisão. 

(VALLADARES, 2006, p. 142). 

 

Valladares constata que só mais recentemente “a imprensa e 

outros meio de comunicação começaram a publicar informações sobre o 

envolvimento de policiais com a corrupção, sequestros e o tráfico de 

drogas.” (2006, p. 142). Desse modo, o tráfico de drogas, as guerras do 

narcotráfico, a corrupção entre polícia, milicianos e traficantes também 

constituem temáticas fundamentais das narrativas hegemônicas e do 

imaginário dominante, que são retratadas não apenas pelas mídias, mas 

também pelas artes. Isso decorre particularmente no cinema brasileiro, 

cujo interesse sobre a representação da vida nas favelas é gritante: 

 
o cinema se apropria e impacta sobre o espaço-

favela, suas paisagens e seus fragmentos a partir 

                                                           
59 Indico algumas notícias presentes em algumas mídias sobre o tema da 

violência nas favelas: 

• http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/fotos/2016/07/violencia-nas-

favelas-do-rio-fotos.html 

• http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/violencia-no-

conjunto-de-favelas-do-chapadao-no-rio-deixa-4-mortos.html 

• http://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/20/politica/1479667233_48574

9.html 

• http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/20/politica/1471690574_36545

6.html 
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das representações fílmicas, que induzem e 

suscitam reflexões particulares sobre a relação 

tempo e espaço impressos através do olhar dos 

realizadores cinematográficos. (CERQUERA, 

2016, p. 02). 

 

No que se refere ao contexto brasileiro, observo o cinema como 

um dos principais meios de divulgação das narrativas dominantes sobre 

as favelas, assim contribuindo para a constituição de um imaginário 

estereotipado, idealizado e muitas vezes distorcido sobre esses espaços. 

A esse respeito, é interessante o estudo de Pedro Lapera, intitulado 

Brasis Imaginados: a experiência do cinema brasileiro contemporâneo 

(2007), em que distingue entre as representações das favelas do passado 

e da favela da atualidade. Identifica, portanto, duas temporalidades 

diferentes nas representações cinematográficas sobre as favelas: a 

primeira interpreta a favela como essência da identidade brasileira, lugar 

de nascimento do samba e da figura do malandro, oferecendo, dessa 

maneira, uma leitura romantizada sobre esses espaços; a segunda 

concebe a favela como lugar do ostracismo, objeto de uma tragédia, em 

que a violência, o narcotráfico, as armas, a criminalidade predominam. 

Portanto, segundo Lapera (2007), passa-se de uma leitura 

cinematográfica romantizada sobre a favela do passado para uma 

produção de narrativas teratológicas feita pelo cinema contemporâneo. 

A favela transforma-se, desse modo, no espaço do caos e do contágio 

(LAPERA, 2007), enfatizado ainda mais mediante a contínua 

comparação entre a zona nobre e as áreas pobres. A guerra entre facções 

criminais rivais, o domínio da lei do crime, a corrupção e os conflitos 

armados com a polícia são temáticas centrais nos filmes Ônibus 174 

(2002), Cidade de Deus (2002), Quase dois Irmãos (2004), Tropa de 

Elite 1 (2007), Cidade dos homens (2007), Tropa de Elite 2 (2010), 

filmes aclamados também no exterior, tornando-se referências na 

história do cinema brasileiro. A realidade retratada nesses filmes 

apresenta-se fortemente dicotômica, deixando claro, desde o início, uma 

visão maniqueísta sobre esses espaços: rico vs. pobre, moradores 

honestos vs. traficantes desonestos, policiais vs. bandidos. Para 

mencionar um exemplo, no filme Cidade de Deus (2002), realiza-se a 

construção de um imaginário coletivo em torno da favela Cidade de 

Deus, construída a partir dos anos 60, tornando-se um lugar marcado 

pela pobreza dos trabalhadores braçais, pela riqueza dos agentes do 

tráfico, pela violência entre policias e traficantes e pelo barbarismo da 
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guerra do narcotráfico. (LAPERA, 2007). Além das temáticas da 

violência e do crime, pertencem ao imaginário dominante acerca das 

favelas as narrativas relacionadas aos movimentos religiosos (Igreja 

Evangélica), a referência aos presidiários, ao futebol, aos bailes funk, ao 

rap, aos tiroteios e pessoas mortas em via pública da cidade. 

Ao mesmo tempo, é evidente que alguns filmes tencionaram 

desviar-se desse imaginário de violência e de tragédia, evitando 

reproduzir o imaginário dominante. É o caso, por exemplo, do longa-

metragem Doutor Magarinos (2013) de Ludmilla Curi, que conta a  

 
história de um homem que liderou a resistência 

contra as remoções de favelas promovidas pelo 

governo do Rio de Janeiro nos anos 1950 e 1960. 

Magarinos nasceu na elite, lutou por justiça social, 

morreu na ditadura militar, e deixou uma carta, 

pedindo que seu corpo fosse velado numa favela e 

enterrado em cova rasa. (CERQUERA, 2016, p. 

04). 

 

Outro exemplo é a longa-metragem 5x Favela- Agora por nós 

mesmos (2010)60 de Cacau Amaral, Cadu Barcelos, Luciana Bezerra, 

Manaira Carneiro, Rodrigo Felha, Wagner Novais e Luciano Vidigal, 

 
[u]m filme em 5 episódios escrito, dirigido e 

realizado por jovens cineastas moradores de 

favelas do Rio de Janeiro e produzido por Carlos 

Diegues e Renata de Almeida Magalhães. Os 

temas dos episódios tratam sempre do convívio 

humano e social em cada comunidade abordada. 

Eles falam de ética e educação, amizade e amor, 

solidariedade e tolerância, família e comunidade, 

sem ignorar a violência e as dificuldades 

cotidianas de que sofrem seus moradores. 

(CERQUERA, 2016, p. 04). 

 

                                                           
60 Esse último filme é uma resposta cinematográfica ao filme de 1962 intitulado 

Cinco vezes favelas, elaborado por cinco jovens cineastas de classe média, 

oriundos do movimento estudantil universitário, em que retratam em cinco 

diferentes episódios temáticos sobre assalto, crime, gangues de crianças, etc. 
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Nesses dois longas-metragens emergem, portanto, o tema da 

resistência e a concepção afetiva do espaço, colocando em segundo 

plano o discurso sobre a violência. Assim sendo, reconhece-se que a 

favela como 

 
paisagens cinematográficas, por vezes sensorial e 

também emocional, [que] est[ão]associada[s], em 

grande parte, à questão dos conflitos sociais 

urbanos: a luta de classe, a segregação residencial, 

os impasses políticos (repletos de ideologização), 

imposição de costumes, valorização seletiva de 

determinados pontos do espaço, entre outros. 

(CERQUERA, 2016, p. 10). 

 

Desse modo, observa-se que existe uma consonância temática 

entre o discurso jornalístico sobre as periferias consideradas “carentes” e 

sua representação cinematográfica: nelas, realiza-se uma visão dualista 

sobre o espaço urbano, fruto de leituras deterministas e estáticas sobre a 

cidade e suas periferias. Assim sendo, os discursos jornalísticos e 

cinematográficos contribuem para estabelecer um senso comum sobre 

esses espaços através da criação e da divulgação de narrativas 

dominantes que permite o consolidamento do imaginário hegemônico 

sobre as favelas. 

Diversamente da realidade brasileira, há uma escassa presença da 

representação das periferias ou de manifestações artísticas tendo como 

foco as periferias de Lisboa no cinema, na literatura e nas artes de forma 

geral. Nesse sentido, argumento que a periferia enquanto temática é 

raramente concebida como tópico e objeto das narrativas hegemônicas, 

diversamente do que acontece no contexto carioca. Apesar disso, há 

exemplos de produções cinematográficas que selecionam as periferias 

como espaço de representação e apresentam narrativas dominantes sobre 

elas, como nos filmes Zona J (1998) de Leonel de Vieira e Sangue do 
Meu Sangue (2011) de João Canijo, e também nas produções de Pedro 

Costa, como demonstrarei no capítulo três, na parte relativa ao cinema 

português. Ademais, como destacado acima, as narrativas hegemônicas 

sobre as periferias urbanas de Lisboa como espaço perigoso, violento, 

dominado pelo tráfico de droga e as criminalidades vêm sendo, 

sobretudo retratadas em nível midiático. Contudo, os discursos 

dominantes nas artes visam discutir outros espaços − a cidade burguesa, 

os bairros populares do centro da cidade e o rural −, como aprofundarei 
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no terceiro capítulo. A periferia de Lisboa, desse modo, não ocupa uma 

centralidade narrativa nas artes; pelo contrário, prefere-se retratar outros 

espaços. Assim que se observa um grau de visibilidade artístico 

diferente entre as periferias de Lisboa e do Rio de Janeiro, questão 

trabalhada particularmente no quarto capítulo. Portanto, no caso de 

Lisboa, quando os artistas escolhem a periferia como espaço e temática 

a ser retratada ou como lugar de fala, isso representa por si mesmo uma 

narrativa alternativa, ou contra-narrativa, questão que merece também 

ser aprofundada separadamente.  

Desse modo, após esse breve panorama sobre o que entendo por 

narrativa e imaginário hegemônico nos casos de estudo, considero que o 

processo de universalização, simplificação e essencialização de certas 

imagens que contribuíram para a percepção da periferia urbana como 

espaço da violência, do outro e da exclusão é consequência da 

colonização do saber (LANDER, 2005) e da interiorização do modelo 

eurocêntrico como único possível para a interpretação. Em outras 

palavras, ao “submeter o mundo a um regime único e ‘universal’ de 

verdade e poder” (SHOAT; STAM, 2006, p. 41), criam-se imaginários 

aceitos universalmente e reconhecidos por todos como verdadeiros e 

reais, por se adotarem perspectivas vistas como as únicas possíveis para 

poder interpretar a realidade de uma “forma sensata”. Por exemplo, é 

comum conceber a periferia como espaço mais próximo à natureza, ao 

rural, mais selvagem, que se modernizará através dos planos de 

reabilitação social e urbanização; vê-la como lugar da desordem e do 

irracional que precisa, através da demolição (eliminação do problema) 

ou de urbanização (solução ao problema), modernizar-se e se 

transformar em lugar ordenado estrutural e socialmente, baseado no 

modelo central e hegemônico urbanístico e social. 
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OS CONCEITOS DE CONTRA-NARRATIVA E 

CONTRA-IMAGINÁRIO. 

 

O conceito de contra-narrativa define “uma narrativa que se 

diferencia de ou que contraria outra, geralmente mais conhecida ou mais 

divulgada.”61. A contra-narrativa, portanto, equivale a uma resposta 

contra-hegemônica, insurgente, alternativa; apresenta-se como outra 

descrição e outra leitura sobre um fenômeno ou a realidade, 

manifestando-se como outra possibilidade discursiva e simbólica, 

transcendendo as narrativas dominantes e do senso comum. Desse 

modo, a contra-narrativa revela-se como outra proposta tanto no plano 

teórico quanto no plano prático. O conceito de contra-narrativa esteve 

abordado levemente (e não diretamente) nas ciências sociais e humanas, 

particularmente nas áreas da teoria crítica literária, nas ciências 

políticas, na sociologia, na educação, nos estudos feministas, pós-

modernos e pós-coloniais. Constata-se que seu enquadramento 

conceitual e teórico é escasso, razão pela qual tencionarei contribuir 

para uma conceitualização mais específica da noção, que será central no 

desenvolvimento da presente pesquisa. Sua teorização formular-se-á a 

partir da reflexão sobre os conceitos de contra-hegemonia, 

reinterpretação do conceito de hegemonia de Gramsci (2002); a partir de 

algumas reflexões de Foucault (1995, 2000a, 2000b) sobre a contra-

conduta, o contra-poder e a concepção de história, juntamente com os 

questionamentos postos pelos teóricos decoloniais no que se refere à 

necessidade de descolonizar o pensamento e o saber para pluralizar e 

diversificar as leituras sobre a sociedade e o mundo. 

O conceito de contra-narrativa é trabalhado por Bamberg (2004), 

segundo o qual está evidente a inclusão das contra-narrativas no campo 

das práticas de libertação e de emancipação social (BAMBERG, 2004); 

portanto, a contra-narrativa surge na procura de alternativas contra as 

ideologias hegemônicas por meio da elaboração de microdiscursos 

(BAMBERG, 2004) que contribuirão para a constituição de novos 

imaginários. Desse modo, a contra-narrativa é necessária para a prática 

da resistência; nasce para resistir contra a hegemonia do discurso, das 

práticas e dos imaginários dominantes. O termo hegemonia, como 

                                                           
61 Definição presente no dicionário Priberam da Língua portuguesa. Disponível 

em: https://www.priberam.pt/dlpo/contranarrativa. Acesso em: 07 fevereiro 

2017. 
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sintetiza proficuamente Laércio Torres de Góes no seu artigo intitulado 

Contra-hegemonia e Internet: Gramsci e a Mídia Alternativa dos 
Movimentos Sociais na Web (2007), 

 

é um termo militar de origem grega, derivado de 

eghestai, que significa conduzir, guiar, liderar, ou 

do verbo eghemoneuo do qual deriva estar à 

frente, comandar, ser o senhor. Por eghemonia, o 

antigo grego entendia a direção do exército. 

Hegemônico era o chefe militar, o comandante do 

exército ou a supremacia de uma cidade frente as 

demais. A ideia de hegemonia chega aos nossos 

dias com o sentido de dominação por 

consentimento. Para o pensador italiano Antônio 

Gramsci, a ideia de hegemonia vai além do 

aspecto político, englobando também o cultural, 

ideológico e moral. Na ótica gramsciana, 

coexistem outras determinantes como a cultura, a 

produção da fantasia, a arte, a religião, a filosofia 

e a ciência que se articulam junto à política e a 

economia para a produção de um pensamento 

determinante e dominante. É um conjunto de 

práticas e expectativas sobre a totalidade da vida, 

um senso de realidade para a maioria das pessoas 

na sociedade, uma cultura que tem também de ser 

considerada como o domínio e subordinação 

vividos de determinadas classes. (GÓES, 2007, p. 

02). 

 

A hegemonia, segundo Gramsci (2002), corresponde a uma 

liderança cultural e ideológica de uma classe sobre a outra, não se 

limitando apenas ao âmbito político. Desse modo, a hegemonia revela-

se nas manifestações artísticas através da apropriação e divulgação de 

narrativas dominantes. Porém, não são todas as manifestações artísticas 

que veiculam o discurso hegemônico, sendo muitos os casos na história 

cultural de manifestações artísticas contra-hegemônicas, que 

divulgaram, desse modo, contra-narrativas. Assim sendo, por contra-

hegemônico, designa-se um projeto cultural, social e político que pode 

se embater e se enfrentar contra a hegemonia burguesa, elitista e contra 

a colonialidade do saber e do poder. As narrativas hegemônicas 

simbolizam o poder, cuja crítica e desobediência manifestam-se através 

da criação de instrumentos de materialização do contra-poder, isso são, 
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por exemplo, as contra-narrativas. Portanto onde há poder, há contra-

conduta, há contra-ação e desse modo há contra-narrativas. Assim 

sendo, a contra-narrativa é concebida como uma ação política, uma 

práxis estético-politica, particularmente na área das artes, que permitirá 

a construção de imaginários sociais alternativos, divergentes e 

resistentes, que assim recusarão as técnicas normalizadoras que buscam 

a governamentalização da vida. (FOUCAULT, 1995). As contra-

narrativas evitarão, desse modo, uma centralização do saber e do poder. 

Desse modo, a contra-narrativa surge para desconstruir e descentralizar 

as leituras hegemônicas e dominantes, oferecendo novos significados 

mais politizados e críticos sobre a realidade; apresenta-se como 

elemento de ruptura com os antigos discursos e como uma nova forma 

de interpretação teórica e prática. O contra-imaginário é o que surge 

como consequência dos efeitos das contra-narrativas: novas histórias se 

narram sobre essas realidades; portanto, novos imaginários surgem 

sobre esses contextos, constituídos desse modo por novas visões do 

mundo, novas representações, novos símbolos, novas ideologias. Para 

desconstruir e descentralizar as narrativas e os imaginários dominantes, 

é preciso realizar um exercício em que se tenta tomar consciência e 

criticar aquelas normas teóricas eurocêntricas naturalizadas e 

interiorizadas nas análises, que contribuem para o fortalecimento do 

senso comum e dos imaginários dominantes distorcidos, legitimando 

outros pensamentos e leituras, por exemplo, a opção decolonial. 

Ressalto as palavras de Shoat e Stam, com as quais concordo por 

assumir uma posição “contra uma atitude eurofóbica. […]. O fato de 

enfatizarmos a “contracorrente” da história europeia não significa que 

não reconheçamos suas conquistas científicas, artísticas e políticas.” 

(2006, p.24). Isso não implica que as perspectivas europeias serão todas 

recusadas. Ao contrário, a intenção nessa pesquisa é colocar-se em uma 

posição mais crítica a respeito de teorias eurocêntricas, que podem ser 

produto tanto de intelectuais europeus como de latino-americanos, (e de 

qualquer outra realidade geo-política). De fato, existe teoria eurocêntrica 

em contextos acadêmicos e teóricos não europeus, assim como existe  

teoria não-eurocêntrica dentro da Europa e teoria não americo-cêntrica 

nos EUA. Portanto, cabe ressaltar a necessidade de não confundir teoria 

europeia com teoria eurocêntrica, teoria norte-americana com teoria 

americo-cêntrica.  

Acredito que o olhar decolonial reconhece como hegemônico a 

colonialidade do saber e do poder e, portanto, todo pensamento 
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eurocêntrico universalizante e simplista, permitindo detectar as contra-

narrativas e os contra-imaginários a que se atribuem diversas 

significações, estruturas de caráter simbólico e de sentido ligadas à 

subjetividade e à intersubjetividade, mas também discursos e narrativas 

heterogêneas e práticas vividas pela coletividade.  

Concebendo a história não como a descrição cronológica de uma 

sucessão de fatos, mas como produtora das narrativas que incorporam 

certas coisas e excluem outras (FOUCAULT, 2000a), observei a 

história, desse modo, como instrumento de divulgação de narrativas 

dominantes e imaginários hegemônicos. Nesse sentido, surge a 

necessidade de criar uma história constituída por contra-narrativas para 

contribuir com a criação de novos sistemas e evitar o fortalecimento de 

sistemas hegemônicos do poder e do saber. Assim, sublinham-se mais 

uma vez que todas narrativas não são fatos neutros e objetivos, mas 

construções: as palavras produzem as coisas e a realidade. 

(FOUCAULT, 2000a). A intenção de contribuir para a constituição de 

estrategias alternativas de pensamento e ação se manifesta por meio das 

contra-narrativas, em que a subjetividade apresenta-se como uns dos 

principais expedientes, permitindo resistir contra os discursos 

homogeneizadores e as práticas universalizantes. A contra-narrativa, 

desse modo, manifesta-se também como produto de um olhar pessoal e 

individual. 

 
Neste caso, a esfera do sentimento, comprometida 

com as materialidades dos espaços vividos, impõe 

considerar o ponto de vista do indivíduo. Somam-

se, aqui, a paisagem considerada como um espaço 

da percepção individual e coletiva, que a coloca 

em relação às esferas da sensação, que se constitui 

pela percepção visual e pela esfera afetiva, capaz 

de processar e decodificar psicologicamente as 

possibilidades de apreensão da sensação e da 

experiência. (CERQUERA, 2016, p. 02). 

 

As contra-narrativas correspondem tanto às experiências 

individuais, quanto às construções coletivas. Reconhece-se que a força 
da subjetividade permite quebrar paradigmas sociais estabelecidos, 

simplificados e frequentemente distorcidos. Desse modo, a interseção 

entre forças individuais e sociais é necessária para formular contra-

narrativas, “social and individual forces that have the force to change 
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master narratives”62 (BAMBERG, 2004, p. 361), que serão possíveis 

somente se existirem narrativas dominantes às quais se contrariar e se 

opor. Ver a contra-narrativa apenas como o relato da experiência pessoal 

de um indivíduo pode limitar a compreensão de seu valor insurgente e 

de resistência dentro do contexto social e coletivo. Por exemplo, 

compreender a realidade sociocultural das periferias exige 

 
[...] reconhecê-las como construção da cultura de 

um grupo, sem, no entanto, deixar de considerar a 

relevância das experiências individuais, do olhar 

particular que situa o sentido da relação dos 

sujeitos com o mundo, ou com o lugar que traduz 

as particulares noções de mundo. (CERQUERA, 

2016, p. 02).  

 

No entanto, é frequente conceber as contra-narrativas como as 

narrativas produzidas por quem foi historicamente marginalizado e 

silenciado. Porém, não sempre o marginal é resistente, sendo em muitos 

casos um espaço em que se impõe ou que se reapropria e por onde se 

espalha com mais facilidade o discurso dominante. Considero que 

aqueles que não são considerados marginais socialmente podem também 

contribuir para a construção de contra-narrativas e que, portanto, não 

necessariamente existe uma correspondência lógica entre a voz do 

silenciado e marginalizado e o produtor da contra-narrativa, ou entre a 

voz do não-marginalizado e a voz da narrativa dominante. Cabe 

ressaltar, contudo, que um dos principais pontos das contra-narrativas é 

a conquista de uma posição de agenciamento e de menor passividade 

pelos grupos marginalizados, de forma que possam assumir uma posição 

central na constituição de narrativas e para que não sejam apenas objetos 

das mesmas, oferecendo, desse modo, pontos de vistas heterogêneos e 

mais complexos sobre as vivências que a narrativa dominante 

frequentemente obscurece ou distorce. Portanto, reconheço que “a 

questão crucial em torno dos estereótipos e distorções está relacionada 

ao fato de que grupos historicamente marginalizados não têm controle 

sobre sua própria representação” (SHOAT; STAM, 2006, p. 270).  

Assim sendo, acredito necessário dar ênfase ao local de fala e a 
posição do enunciador − o artista, o ator, o músico, o escritor − na 

                                                           
62 “forças sociais e individuais que podem mudar as master narratives.” 

(BAMBERG, 2004, p. 361, tradução nossa). 
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elaboração tanto das narrativas quanto das contra-narrativas, porque 

suponho que há diferenças, produtos de influências externas, culturais e 

sociais, a que o enunciador possa estar induzido. Portanto, o contexto 

externo contribui para o delineamento da poética da obra, essa última 

produto de uma conjuntura histórica e social mais ampla, além de ser 

fruto da criatividade e especificidade artística de cada enunciador. A 

contra-narrativa surge assim para se embater contra o imaginário 

hegemônico que se torna reflexo do padrão de poder hegemonizado 

ocidental moderno colonial. 

Considerar a opção decolonial, nesse estudo, permitirá pensar, 

por exemplo, a periferia como uma identidade também independente 

através da afirmação de sua centralidade cultural, social e política como 

outra centralidade e, nesse caso, como outra leitura do urbano. A 

proposta é pensar as periferias também como centrais em um nível 

simbólico, como produtora de novas formas culturais e sociais; pensá-

las como independentes e não necessariamente definíveis e descritíveis a 

partir do centro hegemônico e das narrativas hegemônicas. As periferias 

urbanas são realidades que protagonizam continuamente os fenômenos 

da inferiorização e desvalorização social e cultural, frutos de uma 

compreensão do mundo eurocêntrica e especificamente neoliberal, que 

vê no progresso econômico-capitalista a única forma para superar o 

estado de atraso socioeconômico. O decolonial, desse modo, implica em 

primis uma crítica ao eurocentrismo, sendo esse último um dos 

principais responsáveis pela homogeneização e pela simplificação do 

imaginário e das interpretações políticas, sociais e culturais sobre as 

periferias. Desse modo, é preciso destacar as contra-narrativas que 

emergem na contemporaneidade, mas também aquelas que surgiram no 

passado, pensando, por exemplo, no caso brasileiro, o samba e a 

capoeira, e outras manifestações afro-brasileiras. Para poder observar as 

periferias como espaço autônomo e com voz própria, a meu ver, deve-se 

oferecer outras descrições, interpretações e representações delas, 

considerando-se outros modelos de análise para compreendê-las. E aí 

que sugiro analisar as contra-narrativas e os contra-imaginários. 

Detectar novas narrativas sobre as periferias poderá ser um instrumento 

para observá-la com um olhar diferente e inovador, de modo a superar a 

percepção desses espaços como anomalias dentro de uma perspectiva 

evolucionista e dualista, ambas as características da visão eurocêntrica e 

etnocêntrica. Os conceitos de progresso, de evolução social, de história 

linear feita por etapas progressivas, de desenvolvimento econômico e 
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político, de razão e de racionalidade são paradigmas ocidentais, que 

estão na base de muitas análises de realidades consideradas não 

desenvolvidas, em que essas últimas ocupam um estágio anterior e 

retrógrado nesses processos de desenvolvimentos, reafirmando, desse 

modo, a partir dos conceitos citados, a condição de subalternidade e de 

periferia com respeito aos centros hegemônicos: refiro-me tanto às 

periferias urbanas, quanto aos continentes considerados periféricos 

como a África e América Latina. Quijano afirma que  

 
o mito fundacional da versão eurocêntrica da 

modernidade é a ideia do estado de natureza como 

ponto de partida do curso civilizatório cuja 

culminação é a civilização européia ou ocidental. 

Desse mito se origina a especificamente 

eurocêntrica perspectiva evolucionista, de 

movimento e de mudança unilinear e 

unidirecional da história humana. (2005, p. 127).  

 

Contribuir para constituir outras ideias de periferia urbana a partir 

da análise de quatro contra-narrativas torna-se central nesta pesquisa. A 

outra significação de periferia que se busca delinear é diferente das 

construções coloniais e imperiais anteriores, estas últimas reconhecidas 

no panorama internacional e global acadêmico e político; da mesma 

maneira que nos estudos decolonias tenciona-se conceber uma outra 

ideia de América Latina, de África e de Ásia. Questiona-se, desse modo, 

a centralidade da colonialidade como perspectiva a partir da qual pensar 

a história e a contemporaneidade. Ao mesmo tempo, reconhecem-se as 

dificuldades que se enfrentam ao pensar no conceito de periferia de uma 

forma alternativa e não ligada aos discursos hegemônicos políticos que 

legitimam uma única forma historicamente determinada de civilidade. A 

lógica colonial naturaliza as relações sociais assimétricas, uma lógica 

que concebe a modernização ainda dominada pela visão kantiana de 

emancipação, de superação da imaturidade por meio da razão, através do 

processo de autoafirmação das potencialidades humanas. Desse modo, 

as contra-narrativas tencionam descolonizar a leitura sobre o mundo, 

porque contra-hegemônicas e críticas a respeito de leituras 

imperialísticas e neocolonialistas. Portanto, as contra-narrativas surgem 

como um ato de resistência, e não se limitam apenas a um plano 

discursivo, passando a um plano prático; elas permitirão uma melhor 

compreensão do mundo e de suas diversidades. Por exemplo, as contra-
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narrativas permitirão “conceber as periferias como paisagens complexas 

e multifacetadas, fragmentadas e contraditórias, em permanente 

processo de construção e transformação físico-espacial, que move as 

relações entre objeto e sujeito.” (CERQUERA, 2016, p. 01).  

Recapitulando, os novos significados que serão detectados a 

partir da análise de manifestações artísticas propostas, constituirão 

contra-narrativas plurais e formularão contra-imaginários sobre as 

periferias, estes conceitos propostos para delinear narrativas e 

imaginários outros e inovadores, constituídos por imagens e estéticas 

diversas, politizadas e críticas com respeito ao monopólio imagético das 

narrativas dominantes. Analisa-se, desse modo, manifestações estético-

políticas que permitam ressignificar o conceito de periferia urbana e dar 

novos significados, mostrando as periferias, por exemplo, como lugares 

insurgentes, ativos, autônomos, resistentes, ou descolonizados, na busca 

de diálogo, a partir das experiências artísticas selecionadas nas cidades 

do Rio de Janeiro e de Lisboa, respectivamente analisadas no segundo e 

terceiro capítulo. Portanto, detecto imagens diversas que constituirão 

contra-narrativas plurais para interpretar a periferia como local a partir 

da qual se observa e critica-se o sistema hegemônico político e social e 

seu poder de controlar, segregar e desvalorizar esses espaços. A arte 

pode, sim, transformar-se no veículo de criação e de transmissão dessas 

contra-narrativas, como aprofundarei no quarto capítulo.  
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2. DETECTANDO CONTRA-NARRATIVAS SOBRE 

AS PERIFERIAS NAS ARTES. O CASO DO RIO DE 

JANEIRO. 

 

Neste segundo capítulo, as duas manifestações artísticas que 

seleciono como exemplos a serem analisados para a contribuição na 

constituição e divulgação de contra-narrativas sobre as periferias são o 

coletivo Anarkofunk e o Bando Editorial Favelofágico. O primeiro, um 

grupo musical ligado ao estilo funk e o segundo, um coletivo literário, 

ambos nascidos nessa última década. E, apesar da experiência do 

Anarkofunk ter sido muito breve, o Bando Editorial Favelofágico, 

surgido mais recentemente, continua existindo. Ambas as 

manifestações, que considero contra-hegemônicas, apropriam-se da arte 

como meio de luta e de transformação; isso se torna visível por meio das 

práticas artísticas engajadas e politizadas realizadas por esses coletivos. 

Nessas práticas, detectei contra-narrativas diversas sobre a periferia: no 

Anarkofunk, a favela é o espaço onde se concretizará o ideal anárquico e 

começará a revolução e a desobediência; no Bando Editorial 

Favelofágico, a favela é um espaço de criação plural, em que novos 

cânones e padrões literários e sociais podem surgir. No primeiro 

coletivo, a violência é re-apropriada como instrumento de luta, de 

destruição e de regeneração; no segundo, critica-se e recusa-se a 

violência como uma das temáticas centrais da narrativa dominante sobre 

a favela. Compreendo que, ambas as manifestações tencionam lutar de 

forma diferente contra as narrativas dominantes que compõem o 

imaginário estereotipado hegemônico sobre as periferias, apesar de que, 

em certos momentos, contribuam para a reprodução de uma leitura 

maniqueísta sobre a realidade. Isto posto, importa evidenciar, através 

desses dois exemplos selecionados, como a periferia – nesse caso as 

favelas do Rio de Janeiro – pode ser interpretada artisticamente de 

forma multifacetada e plural. A análise relativa ao coletivo Anarkofunk 

será introduzida por uma breve contextualização do estilo musical do 

funk no contexto carioca; enquanto que a análise do Bando Editorial 

Favelofágico será antecipada por uma introdução ao tópico favela na 

literatura brasileira, a que se deve reconhecer uma importante 

centralidade temática 
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A ESTÉTICA DA INSURGÊNCIA DO COLETIVO 

ANARKOFUNK. 
 

Contextualizando o movimento cultural do Funk 

Carioca 

 

O gênero musical funk, originado nos Estados Unidos nos anos 

60, chega ao Brasil na década de 1970. Já a partir dos anos 80, o funk no 

Brasil começa a transitar em um processo de diferenciação do gênero 

norte-americano, devido à influência de outros ritmos e à tradução, nem 

sempre literal, das canções em inglês substituídas por frases em 

português. Mas é, sobretudo a partir dos anos 90, que o funk torna-se 

popular no Rio do Janeiro e no Brasil e, por suas conotações específicas, 

passa a ser considerada uma manifestação musical e cultural 

genuinamente nacional. Desse modo, junto com o samba, o funk 

caracterizou-se como um gênero musical essencialmente carioca. O 

poeta, líder comunitário e militante do Movimento Cultural “Funk é 

Cultura”, Deley de Acari, define o funk como “uma música eletrônica 

da diáspora africana; uma música herdeira da ‘Cultura Black’ 

estadunidense, mas também herdeira das nossas formas culturais 

tradicionais negras como a umbanda, o samba, o candomblé”63. 

Os primeiros bailes funk aconteceram no começo dos anos 70, 

aos domingos, na antiga casa de show chamada Canecão, na Zona Sul, 

no Bairro de Botafogo. (VIANNA, 1988). A partir do momento em que 

o Canecão começou a ser considerado um palco nobre da MPB, os 

bailes da pesada64 foram transferidos para os clubes dos subúrbios e 

passaram a acontecer, a cada semana, em bairros diferentes. Portanto, o 

funk migrou de uma área nobre e elitizada da Zona Sul para os 

subúrbios cariocas e para as favelas, e isso determinou um câmbio do 

público que, a partir dessa nova localização dos bailes, começou a ser 

composto predominantemente por pobres e negros. Lopes (2009) afirma 

que o momento em que os bailes assumiu uma nova batida coincidiu 

                                                           
63 Trecho de uma entrevista presente no artigo de Adriana Carvalho Lopes 

intitulado A favela tem nome próprio: a (re)significação do local na linguagem 

do funk carioca (2009). Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rbla/v9n2/02.pdf. Acesso: 02 maio 2017. 
64 Os DJs dos bailes das pesadas, Big Boy e Ademir Lemos, faziam sessões de 

soul e rock, e começaram a ter muito sucesso. Foram despejados pelo 

proprietário do Canecão para dar lugar aos shows do cantor Roberto Carlos. 
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com a fase em que os eventos foram transferidos para a periferia, e de 

fato, lá houve a influência de outros ritmos negros, como o jongo e o 

samba. A migração do funk para as periferias, apesar da sua grande 

popularidade, determinou também a formação de um contexto dominado 

pelos preconceitos e pelos ataques, como a forma pejorativa em se 

referir ao estilo como música de “preto favelado”. Além disso, nos 

bailes de corredores definidos “clube de luta do funk carioca 

proibido”65, aconteciam brigas entre grupos diferentes, que muitas vezes 

geravam vítimas fatais. Resumindo, a nova localidade mais periférica 

dessa manifestação e os eventos violentos que aconteciam em certos 

bailes começaram a abalar fortemente a imagem do movimento. Os 

bailes funk foram sujeitos a uma campanha criminalizadora a ponto de 

serem proibidos a partir de 1992, ano em que houve o famoso arrastão 

na praia de Arpoador no Rio de Janeiro, invadida por jovens negros e 

“funkeiros”. (HERSCHMANN; FREIRE FILHO, 2005). Em 

decorrência desse e de outros eventos, o estereótipo do funkeiro como 

vagabundo, malandro, violento e criminoso foi ainda mais reforçado, e o 

movimento funk, consequentemente, categorizado como cultura do 

negro, pobre e favelado, da violência e do crime. Foram esses fatores 

que também contribuíram com o aumento da marginalização pela mídia 

e pelas instituições.  

 
[...] O mundo funk agasalha em seu espaço paus, 

pedras e armas de fogo. Grupos de jovens, em 

busca de divertimento, espalham muito mais 

terror do que alegria. Transformou-se num ritual 

de vida e morte. [...] Não há distinção entre funk, 

favela e tráfico de drogas no Rio. (Editorial do 

Jornal do Brasil intitulado “Juventude 

                                                           
65 Descrição dos bailes de corredores: “[n]o corredor, os bondes se dividiam em 

lados (A e B) para brigar. Geralmente, ficavam separados por uma corda ou 

grupos de segurança contratados, que, munidos de correntes, cintos ou 

borrachas, apenas evitavam que a briga se generalizasse. O que quase nunca 

acontecia, pois o corredor sempre teve suas regras e quem não as respeitava era 

banido. Apesar de ilegal e bárbaro, o “esporte”, como era visto entre os 

integrantes, sempre foi pautado em cima da honra. Nunca alguém caído era 

abatido. Gestos de cumprimentos em meio ao combate também podiam ser 

vistos, como ocorrem em lutas de boxe”. Informações disponíveis em: 

http://oglobo.globo.com/rio/bairros/funkeiros-de-iraja-promovem-baile-de-

corredor-sem-violencia-17443331. Acesso em: 22 fevereiro 2017. 



102 

 

 

Transviada”. Rio de Janeiro, 5 de junho de 1995, 

p. 11. apud HERSCHMANN, 2000, p. 92).  

  

No final dos anos 90, o funk passou por um processo de 

valorização pela indústria musical e começou a ser apropriado pela 

cultura institucionalizada, que anteriormente o recusava e o 

marginalizava. O funk voltou a aparecer em boates e clubes das áreas 

nobres. No início do século XXI, reconhece-se legalmente o estilo como 

ritmo carioca: o funk é declarado oficialmente patrimônio cultural do 

Rio de Janeiro pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), 

de acordo com a Lei 5543 de 22 de setembro de 2009. Assim, o funk 

legitimou-se como movimento cultural e musical de caráter popular, 

tornando-se um dos símbolos da cultura nacional. Ademais, como 

afirma Carvalho (2009), a partir dos anos 90, torna-se o estilo musical 

símbolo da favela, substituindo o samba na cultura musical dos jovens. 

Apesar desse reconhecimento institucional e cultural, continua sendo 

forte e predominante, na visão pública e midiática, o imaginário sobre o 

funk que o associa ao crime, violência, falta de cultura e ao mau gosto, 

imagem que refletiria, segundo essa visão, a manifestação do vazio das 

favelas. Para esclarecer a questão sobre a institucionalização desse estilo 

por um lado e a marginalização por outro, cabe diferenciar os vários 

tipos de funk para destacar quais foram as vertentes aceitas e 

reapropriadas pelo mercado musical hegemônico e quais as vertentes 

foram marginalizadas e censuradas66.  

                                                           
66 Um breve resumo sobre as diferentes vertentes do funk, apresentado no artigo 

intitulado Patrimônio Carioca: do batuque do samba ao batuque do funk e o 

Rio em cena no cenário brasileiro (2014) de Silva, Rangel e da Rocha: “o funk 

consciente, que fala dos problemas da comunidade e a desigualdade social -

“Rap do Silva” do Mc Bob Rum; de protesto, em que apresenta indignação a 

algum fato da atualidade –“Rap do valão” de Mc Mascote e Mc Nenem; funk 

melody, apresentando uma linha mais romântica –“Princesa” do Mc Marcinho; 

os proibidões, funks que tratam da realidade das comunidades e exaltam o 

tráfico de drogas e a violência  –“É o bicho” do Mc Dinho da VP; funk 

ostentação, é um funk relativamente atual, pois surgiu  a partir do ano 2008, 

com força em São Paulo e migrou para o Rio de Janeiro, e suas letras 

vangloriam bens e luxúria –“Mulher no poder” da Mc Pocahontas; e funk 

sensual e erótico, em que a mulher, elemento chave, é provocativa e sedutora –

“Sabãozinho” do Mc Sabãozinho. Conforme Medeiros (2006), as MCs 

femininas, como Deize, Tati Quebra Barraco e Valesca da Gaiola das 

Popozudas, começam a entrar no universo dominado por MCs masculinos na 
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Nesse momento, interessa propor a distinção entre funk proibido 

ou proibidão e o funk permitidão sugerida no artigo Artes da periferia: 
conflito em imagens, música e dança67, de Rose Satiko Gitirana Hikiji e 

Carolina Caffé. Apesar da expressão permitidão não ser usada na 

realidade do movimento musical-cultural e raramente no contexto 

acadêmico, acredito que ela permita distinguir, de forma concisa, o funk 

censurado e recusado pelo Estado e pelo mercado daquele aceito e 

reconhecido como produto do mercado e concebido como manifestação 

popular. O funk proibidão68 pode-se referir aos funks eróticos e aos funk 

de contexto relacionados a facções criminosas, geralmente proibidos na 

mídia oficial, cuja venda de CDs também é ilegal. O funk proibido de 

facção começou a tornar-se popular no final da década 90 e corresponde, 

segundo Mizrahi (2013) à fase intermediária do movimento funk, cuja 

primeira etapa era caracterizada pelos raps de contexto, mais engajados, 

que retratavam temas polêmicos, como o contexto de violência nas 

favelas cariocas, assim como os preconceitos sofridos por seus 

habitantes. Os raps de contexto, segundo Mizrahi são “músicas cujas 

letras produzem uma crônica de tom não apenas politicamente correto 

sobre o dia-a-dia (sic) dos habitantes da favela mas efetivamente mais 

politizado, se consideramos uma definição formal de política.” (2013, p. 

862). Os principais personagens retratados nos raps de contexto eram o 

traficante, o policial corrupto, o trabalhador, o morador da favela. Nos 

funks de facção, as temáticas apresentadas são principalmente o crime, a 

violência e o tráfico de droga, que, são normalizados, elogiados e 

exaltados, diferentemente da visão mais crítica dos raps de contexto. O 

                                                                                                                           
década de 90. Elas cantavam funks polêmicos pelas letras das músicas, como 

“Injeção”, “Fama de Putona”, “Late que tô passando”; no entanto, conseguiram 

se impor e hoje o número de MCs mulheres é grande. Nos tempos atuais, temos 

MC Marcelly, MC Pocahontas, MC Beyonce, MC Byana, MC Debby e outras. 

No meio do funk também surge espaço para homossexuais, como a dançarina 

Lacraia, que fazia dupla com Mc Serginho e fez sucesso com as músicas “Vai, 

Lacraia!” e “Eguinha Pocotó” em 2002. Em 2013, surge o Bonde das Bonecas, 

formado por cinco homossexuais, que estourou com o funk “faz o quadradão” 

do MC TG10 (p. 129). 
67Artigo presente no livro Sobre a periferia: Novos conflitos no Brasil 

contemporâneo (2013) de Gabriel Feltran e Neiva Viera da Cunha. 
68 Dois estudos sobre o funk proibidão são os seguintes: O funk proibido e a 

construção do imaginário guerreiro (2011) de Victor Figueiredo Souza 

Vasconcellos e  Bota o fuzil pra cantar! O Funk Proibido no Rio de Janeiro 

(2015) de Rodrigo Russano. 
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funk proibido “narra as ações ilícitas dos traficantes de drogas e as 

tensas relações envolvendo a polícia, o bandido e o ‘playboy’.” 

(MIZRAHI, 2013, p. 862). Essa vertente costuma referir-se às facções 

que controlam o tráfico de drogas no Rio de Janeiro: o Comando 

Vermelho (CV), o Terceiro Comando (TC) e os Amigos dos Amigos 

(ADA). Desse modo, as canções servem também para circunscrever e 

marcar os territórios e os bairros controlados pelas facções. Como 

afirma Russano (2015), existe uma clara associação do funk proibido de 

facção com o gangsta rap norte-americano69, que surgiu no final dos 

anos 80. 

 
[...] há uma relação direta entre o Funk Carioca e 

a cultura estadunidense. Ao mesmo tempo, pude 

encontrar outros estilos de música relacionados ao 

banditismo, em 12 outras partes do mundo, como 

é o caso dos narcocorridos mexicanos, das 

narcocumbias sul-americanas e das canções 

italianas que louvavam os mafiosos no início do 

século XX. (p.11-12).  

 

Outro subgênero considerado proibidão e que corresponde, 

segundo Mizrahi (2013), à fase mais recente do movimento é o funk 

erotizado, o funk putaria, “músicas cujas letras nomeiam os órgãos 

sexuais e descrevem de modo fisiológico as relações eróticas entre os 

gêneros feminino e masculino, o que pode ser feito de maneira explícita 

ou velada, quando se recorre ao uso do duplo-sentido.” (2013, p. 862). 

Já o permitidão é o funk institucionalizado e reconhecido pelo Estado. 

Nele, é proibida qualquer apologia ao crime ou à violência, e não há 

palavrões. A prefeitura do Rio e outras instituições investiram e 

continuam a investir na organização de eventos e paradas culturais como 

o Red Bull Funk-se em Julho de 2009 e o Rio Parada Funk em 2011, 

2012, 2013, 2014 e 2015. 

                                                           
69 Descrição do gangsta rap norte-americano: “[g]angsta Rap developed in the 

late 80s. Evolving out of hardcore rap, gangsta rap had an edgy, noisy sound. 

Lyrically, it was just as abrasive, as the rappers spun profane, gritty tales about 

urban crime [...], gangsta rappers rhyme in the first person about the lives of 

thugs, felons, gang members, pimps and crack dealers. Gangsta rappers portray 

the thugs they‟re rapping about.” Disponível em: 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=gangsta%20rap&defid=3260

971. Acesso em: 18 abril 2017. 
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Desse modo, como manifestação da cultura popular, o funk foi 

incorporado aos setores das indústrias da cultura nas últimas décadas, 

devido ao seu importante valor mercadológico e sua atratividade entre 

os jovens e entre a população em geral. Isso determinou o 

reconhecimento e o privilégio de certos funkeiros pelo mercado e 

também o ofuscamento de outros. A institucionalização do funk, de fato, 

implicou um processo de filtração dos traços mais subversivos do estilo 

com a recusa das vertentes que não se adaptam às exigências do 

mercado e das instituições. Mizrahi (2013) diz que, com as secretarias 

de cultura e de educação durante o governo de Sérgio Cabral e a gestão 

do prefeito Eduardo Paes, iniciou-se uma fase de valorização e de 

reconhecimento do funk, o que levou à 

 
promulgação de duas leis pela Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O então 

candidato à prefeitura do Rio de Janeiro nas 

eleições de 2012, Marcelo Freixo, esteve 

diretamente ligado ao processo de aprovação 

dessas leis. Uma dessas leis revogou uma outra, 

anterior, que estabelecia normas para a realização 

de raves e bailes funk, mas que na prática 

inviabilizava a realização destes últimos. A outra 

dessas leis interessa mais propriamente aos 

propósitos da discussão que aqui estabelecemos e 

define o funk como “movimento cultural”, 

reforçando que daquele momento em diante os 

assuntos relativos ao mesmo deveriam ser 

“prioritariamente” tratados pelos órgãos de cultura 

do Estado. (p. 867). 

 

 

A partir da institucionalização do movimento, a luta contra a 

criminalização e depreciação do funk continuou e reforçou, a fim de 

evitar situações de ataque e agressões e proteger quem não era bem visto 

pelo mercado e pelas instituições. A Apafunk, por exemplo, a 

Associação de Profissionais e Amigos do Funk, composta por artistas 

funkeiros, intelectuais e políticos, surgiu no intento de oferecer tutelas e 

proteção jurídicas aos que pertencem ao movimento. MC Leonardo é 

um dos fundadores desse movimento, junto com a professora Adriana 

Facina, e esta afirma que o Apafunk tenciona criar espaços alternativos 

para divulgar as produções musicais recusadas pelo mercado. Essa 
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associação tem assim por objetivo “divulgar o funk que está à margem 

da indústria da música e de mídia e de apoiar os artistas para garantir os 

direitos deles [...] através da busca do apoio na esfera legislativa do 

Estado.”70. A Apafunk participa nesse combate contra a desvalorização 

cultural e a criminalização do funk cuja “associação com o crime é 

apenas uma das formas de manifestar o preconceito; ainda há quem 

afirma que a batida não pode ser considerada música ou que é apenas a 

expressão do vazio cultural que emana das periferias.”71. A professora 

Adriana Facina afirma que “os que hoje se ofendem com a batida do 

funk são herdeiros culturais dos senhores de escravos que temiam os 

batuques vindos de suas senzalas, pois eles demonstravam a autonomia 

e a potência dos que estavam no cativeiro.”72. 

Portanto, a institucionalização e a patrimonialização do funk e o 

fenômeno de deslegitimização e criminalização desse mesmo são 

processos que ocorrem concomitantemente e que, portanto, evidenciam 

ambiguidades que predominam na percepção pública e cultural do 

movimento. A tentativa parcialmente bem-sucedida de incluí-lo dentro 

da cultura institucional determinou a mudança dos ideais estéticos e 

políticos que caracterizavam o movimento na sua origem. No artigo de 

Mizrahi (2013), emerge a visão segundo a qual, para sair do controle e 

do processo de homogeneização e manipulação do mercado e das 

instituições, a solução seria voltar aos raps de contexto que oferecem 

uma visão mais engajada e crítica sobre a realidade. O rap do contexto 

de hoje tem muita mais proximidade com o hip hop. Segundo Mizrahi 

(2013), no funk contemporâneo, o que predomina é o som, enquanto as 

palavras ocupam um segundo plano, cenário contrário encontrado no 

rap, onde o conteúdo que se fala é o mais valorizado. A fase 

contemporânea do movimento funk corresponde à dança do passinho, 

“que se tornou permeável ao gosto oficial e ao poder público” 

(MIZRAHI, 2013, p. 874) e isso sinaliza, desse modo, a adesão a um 

formato de mainstream da indústria musical, à música pop. (MIZRAHI, 

2013). 

 

 

                                                           
70 Informações disponíveis no artigo intitulado Funk como manifestação 

cultural presente no site do Observatório da Favela em http://of.org.br/noticias-

analises/funk-como-manifestacao-cultural/. Acesso em: 18 abril 2017. 
71 Ibidem 
72 Ibidem 
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O coletivo Anarkofunk 

 

 O coletivo Anarkofunk73 surge no Rio de Janeiro em 2011 na 

ocupação Flor do Asfalto74. Nasceu junto com outros movimentos de 

intervenção urbana, como o Bloco livre Reciclato e o coletivo Coyote, 

sobre os quais discutirei mais adiante. Hoje, o coletivo foi dissolvido e, 

de fato, foi uma experiência bastante breve. O fato dos ex-componentes 

estarem hoje bem dispersos75 dificulta a obtenção de informações sobre 

o coletivo, que se caracterizava, aliás, pela imprevisibilidade de suas 

atuações, pela efemeridade, pela improvisação e pela presença 

descontínua dos integrantes que formavam o grupo. Nesse subcapítulo, 

interessa delinear o contexto em que o grupo surgiu para compreender o 

tipo de manifestação que tencionava realizar e observar como sua 

posição politicamente engajada emergiu nas práticas artísticas em que 

música, performance e ativismo de rua se misturam. Isto posto, anuncio 

as temáticas e o papel da banda Anarkofunk no movimento funk; aponto 

o coletivo como manifestação contra-hegemônica de rebeldia e de 

crítica ao sistema, como práxis estético-política que escolheu as 

periferias como lugar a partir do qual desobedecer e transformar. 

 As informações sobre o grupo e sua atividade foram reunidas a 

partir de conversas com pessoas que conheciam o coletivo e a partir dos 

textos das músicas76 e do único álbum disponível online77; considerei 

também os vídeos disponíveis no canal youtube78 em que o Anarkofunk 

                                                           
73Sugiro ver a página facebook do grupo: 

https://www.facebook.com/anarco.funk/ 
74Sugiro assistir o vídeo que apresenta a ocupação: 

https://www.youtube.com/watch?v=ajlf_EhZrZA 
75 Informação recebida pelo gestor da página facebook da banda e por outros 

que tiveram contato com o coletivo. 
76 Canções do coletivo disponíveis em: 

• https://myspace.com/anarcofunk/music/songs?. Acesso em: 22 março 

2017. 

•  https://soundcloud.com/anarkofunk. Acesso em: 22 março 2017. 
77 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fWmjnhEl4qA. Acesso: 

18 abril 2016. 
78 Disponíveis em:  

• https://www.youtube.com/watch?v=eP1h0JItNVI,  

• https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F 

• https://www.youtube.com/watch?v=5x8ZnChe4FU 



108 

 

 

atuou junto a outros coletivos. A leitura do artigo escrito por Camile 

Vergara, intitulado Corpo Transgressão: a violência traduzida nas 
performances do Coletivo Coiote, Bloco livre Reciclato e Black Blocks 

(2013), contribuiu para contextualizar e entender melhor as 

manifestações artísticas do coletivo. O artigo citado é a única referência 

acadêmica encontrada sobre o grupo, o que demonstra sua escassa 

abordagem tanto pela academia quanto pela cultura musical carioca, por 

ter no seu conteúdo uma profunda crítica à forma hegemônica de 

concepção e análise artística. 

 A ocupação Flor do Asfalto, na qual surgiu o Anarkofunk, foi 

criada em 2006 e removida em 2011 por causa da ação de despejo 

promovida pelo projeto Porto Maravilha. A casa, ocupada na Avenida 

Rodrigues Alvez, zona portuária do Rio de Janeiro, tinha como proposta 

ser, “além de um espaço de moradia, um centro contra-cultural 

libertário, fomentando oficinas, construção de biblioteca, horta, ateliê de 

arte e serigrafia, circo, reciclagem e eventos contraculturais, colocando-

se em contraste com a mídia padronizada e oficial.”79. Seu modelo de 

ocupação aproximava-se daquele dos squatters anglo-saxões dos anos 

70 pela linha de pensamento anarquista, e ressalta o diálogo com o 

movimento de luta pela moradia. 

As temáticas das músicas e do álbum do Anarkofunk são a crítica 

ao modelo burguês e ao capital; a crítica às políticas e aos planos 

urbanísticos da cidade do Rio, como o projeto de renovação e 

revitalização da área portuária para os grandes eventos − a Copa do 

mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016 − (como exemplo a música 

Copamata); a crítica ao controle e à manipulação cultural e social e à 

violência do estado (Digna Rebeldia); à política opressora e às políticas 

públicas prometidas pelo Estado nas áreas consideradas carentes 

(Levante a favela); à militarização da cidade (Contra a polícia); a crítica 

ao choque de ordem, ao bope, a crítica à heteronormatividade, à 

homofobia e ao sexismo (Bicha Pobre); à higienização da cidade 

(também em Bicha Pobre); à igreja (O papa é o Bope); à colonização 

interna;  à escravização do povo (Bicha Pobre); ao conformismo; ao 

                                                                                                                           
• https://www.youtube.com/watch?v=bq1WyPriFZQ 

79 Trecho presente no artigo disponível em: 

http://okupayresiste.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html. Acesso em: 22 

março 2017. 
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moralismo; à escravidão do trabalho; à propriedade privada (Digna 

Rebeldia); às injustiças sociais (A Maré tá cheia), ao consumismo.  

 
Figura 1 - Imagem presente na página soundcloud do coletivo 

Anarkofunk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://soundcloud.com/anarkofunk. Acesso em: 27 abril 2017 

 

Como resulta evidente, são diversas as questões debatidas pelo 

grupo; meu interesse, no momento, é dar maior ênfase à apresentação 

das favelas, dos subúrbios e dos sujeitos periféricos, concentrando-me 

na forma como o coletivo aborda essas questões em suas canções. As 

favelas do Rio são comparadas aos guetos de Varsóvia; nelas se 

colocam muros para invisibilizá-las80 e segregá-las81; criticam-se as 

                                                           
80 Sugiro a leitura do artigo intitulado: Muro que separa Linha Vermelha de 

favela ganha painéis da Olimpíada, disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/07/muro-que-separa-linha-vermelha-

defavela-ganha-paineis-da-olimpiada.html 
81 Sugiro a leitura do artigo intitulado Muro na favela. Proteção ou segregação 

social?. Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
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políticas de pacificação das favelas pela UPP (Unidade de Polícia 

Pacificadora), concebidas como um ato de maior repressão, e discute 

sobre as inumeráveis mortes nas periferias devido às ações policiais 

violentas. O trabalho do Anarkofunk propõe, assim, a autogestão e a 

autonomia nos espaços marginalizados como possibilidade e solução à 

realidade opressora e segregadora, apresentando um discurso de 

resistência que se opõe ao de controle do Estado e das instituições. 

Segundo a visão radical e libertária do Anarkofunk, é necessária a luta 

contra o Estado para libertar as periferias marginalizadas e oprimidas 

pelos centros de poder. Nesse sentido, as favelas e os bairros periféricos 

são concebidos pelo grupo como pontos de partida para se pensar nessa 

transformação social, como lugares que, através da autogestão e da 

autonomia, podem mudar e melhorar, a partir dos quais é possível 

intervir para modificar e alterar a estrutura social que produz segregação 

e violência. Esse discurso opõe-se obviamente àquele no qual a periferia 

precisa do apoio externo do Estado ou de outras instituições como as 

ONGs para se desenvolver e sair de seu estado de 

“subdesenvolvimento”. As periferias são concebidas, alternativamente, 

como lugares de desobediência civil (THOREAU, 2001), em que a 

mudança é possível, em que a luta pode ter início através da prática de 

uma política alternativa, uma política direta do povo e pelo povo, em 

nome da autonomia e da autogestão. Para realizar isso, é preciso, nas 

palavras da canção Digna Rebeldia, “desconstruir a cidade”, no intento 

de permitir a renovação social e política. 

 Apesar de ser uma representação ainda maniqueísta – que 

confirma a periferia como espaço marginal e submisso –, a proposta do 

Anarkofunk é justamente a de se reapropriar dessa representação e 

utilizá-la como arma de luta e de insurgência contra o poder. Por essas 

razões, a periferia deve resistir para mudar sua própria realidade 

socioespacial e romper com as relações desiguais de poder que se 

impõem nos contextos periféricos. A periferia, portanto, é concebida 

como um possível espaço em que a utopia anárquica pode ter um 

começo e em que a liberdade, em todas as suas inclinações, possa 

manifestar-se, como declara a música Bixa Pobre (2013)82: Vou pra 

                                                                                                                           
cidadania/muro-na-favela-protecao-ou-segregacao-social-

bih9sn9xh9q1jqwmjuxt14gum 
82 Música disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ooVLDrSSHEY. 

Acesso em: 10 março 2017. 
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comunidade construir um corpo livre, Sem normatividade. Desse modo, 

aqueles que integram o Anarkofunk, como sujeitos periféricos, elegem a 

periferia como espaço a partir do qual se constituem discursos e ideais 

anárquicos anti-estado e antissistema, e que realizam a crítica à 

propriedade privada e ao capital, invocando práticas de ocupação e de 

sabotagem ao Estado para permitir a transformação social, como na 

canção intitulada Operação Sabotagem (2013). 

 
O medo do rico é que o pobre desça a favela 

E comece a questionar 

Tudo o que existe cá 

O medo do rico é que o pobre erga a sua mão 

E questione a propriedade e que faça ocupação 

Se não há igualdade para os pobres 

Que não haja paz (o quê?) para os ricos! 

…........... 

Roda a baiana, fala mais alto! 

Desce do morro e ocupa o asfalto 

….... 

O medo do rico é que o pobre erga a sua mão 

E questione a propriedade e que faça o arrastão 

…. 

É som de negro bolador 

Toca no estado o terror 

Dança o break voador, dança o break voador 

…...... 

Do povo revoltador 

…... 

Contra a força do opressor, contra a força do opressor 

…... 

Sabote, sabote o estado! 

Sabote, sabote o estado! 

 

Bota areia na engrenagem 

Pro império sacudir 

Bota areia na engrenagem 

Que essas torres vão cair 

Bota areia na engrenagem 

Pra tudo recomeçar 

Bota areia na engrenagem 

Pro estado se acabar 

 

Sa-bo-te! Sabote! 
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Sa-bo-te! Sabote! 

Sabote, sabote, sabote, sabote o estado! 

….. 

 

Na canção, propõem-se e invocam-se práticas como sabotar, fazer 

o arrastão e botar areia na engrenagem, de modo a pôr fim ao Estado e 

ao império, isso é, ao monopólio do poder. Proclama-se, desse modo, 

um discurso e uma prática contra a força do opressor – os ricos, o 

Estado, o império –, rebelião essa que deve ser protagonizada pelo povo 

revoltador, que começará a questionar a propriedade privada e que 

deverá responder com a ocupação, que questionará a desigualdade entre 

ricos e pobres e que tem como resposta a simbologia do arrastão. A 

invocação às práticas de insurgência mencionadas no texto é: fala mais 
alto! Desce do morro e ocupa o asfalto- Sabote, sabote o estado! - Bota 

areia na engrenagem, Pro império sacudir - Bota areia na engrenagem 

Que essas torres vão cair - Bota areia na engrenagem Pra tudo 
recomeçar, - Bota areia na engrenagem, Pro estado se acabar. Desse 

modo, a ação é o primeiro passo para permitir a renovação e um novo 

começo, ação que visa o fim e a abolição do Estado, e que pode ser, sim, 

uma ação violenta. É preciso “desconstruir a cidade” para regenerá-la. 

Ideais anarquistas emergem nesse texto ao se enfatizar a necessidade de 

uma prática direta e o fim do Estado e não se apresentar apenas o 

questionamento teórico e a crítica a esse último. A necessidade dessa 

prática evidencia-se através da repetição da expressão que faz de refrão 

à canção, Sabote o Estado. 

Surge, desse modo, o discurso da violência como resposta à 

violência praticada pelo Estado, violência utilizada como instrumento de 

resistência para romper com a passividade e inatividade do cidadão 

submisso e impotente, e concebida como arma contra a opressão dos 

dominantes que permitirá a transformação social. Quem era vítima da 

violência do opressor torna-se agente e sujeito ativo que utiliza alguma 

forma de violência para reagir. É comum representar as periferias como 

lugares violentos; existe, de fato, uma produção cinematográfica e 

midiática que prova o tema da violência como uma das matérias mais 

centrais para se retratar os espaços periféricos, como já destacado. Desse 

modo, há uma diferença entre a violência do oprimido, do 

marginalizado, e a violência do opressor, da polícia e do Estado, usada 

para impor a autoridade e controlar. Nesse contexto, baseia-se a estética 
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da rebelião e da desobediência a partir da violência, ato de destruição 

necessária para a renovação.  

 
Figura 2 - Imagem presente na página soundcloud do coletivo 

Anarkofunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://soundcloud.com/anarkofunk. Acesso em 27 abril 2017. 

 

Por estética entende-se uma “matriz de percepções e discursos, 

que envolve um regime de pensamento, bem como uma visão da 

sociedade e da história” e como “uma forma de experiência e um regime 

interpretativo.” (RANCIÈRE, 2011, p. 02-03). Assim, o Anarkofunk 

apresenta uma estética libertária, anti-autoritária e atuante, na qual 

confluem arte e vida, orientada sempre para a resistência, o combate e a 

mudança. A arte assume a tarefa social e política, compromete-se com a 

questão social e torna-se instrumento de luta e combate. (CARVALHO, 

1998). Desse modo, a arte pode fomentar o espírito de rebeldia por meio 

do exercício de todas as capacidades e recursos do ser humano, 
incluindo a violência, confrontando-se assim com o valor moral 

hegemônico da sociedade. A partir da reapropriação e da radicalização 

da violência, atinge-se, desse modo, o empoderamento dessa mesma 

como arma de resistência e de mudança. (VERGARA, 2013). O 

Anarkofunk utiliza a arte para 
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despertar as consciências e fomentar o 

espírito rebelde e revolucionário a partir de um 

duplo movimento: denúncia à luta de classes e 

seus desdobramentos; e exaltação à revolução, à 

liberdade e à anarquia. […] uma arte crítica e 

revolucionária, [...], que se dedicava a dar voz e 

vez às condições materiais de trabalho, de vida e 

da luta das classes trabalhadoras e oprimidas, 

assim como aos sentimentos, aos sonhos, às ideias 

e aos projetos que o próprio viver comportava e 

ensejava. (ROBERTI MARTINS, 2014, p. 12). 

 

Resumindo, as manifestações artísticas do Anarkofunk, 

entendidas como práticas estético-políticas que sugerem uma visão 

radical de um mundo diferente baseiam-se, portanto, em uma estética 

anárquica, da rebeldia e da violência, que escolhe a periferia como lugar 

onde começar a crítica e a insurgência. 

A descida do morro, mencionada na canção Operação Sabotagem 

citada acima, é concebida como uma ação que dará início à rebelião e à 

revolução, seguida pela ocupação do asfalto, isso é, da cidade formal. 

Invadir a cidade, sobre a qual se tem uma concepção dualista na visão 

do coletivo, é a ação que permitirá o fim da dominação do Estado e da 

relação de classes. Outra questão que emerge é a crítica à ineficiência 

das políticas públicas, como aparece na canção Levanta favela83 (2013). 
 

Chegou no meu morro prometendo luz e água 

….. 

Todos anos faz promessa que vai melhorar pro povo 

está mentido de novo 

o povo se organiza e já sabe o que fazer 

autonomia e autogestão 

em nome da população... 

 

                                                           
83Música disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=J9v5VZ4UNFg&list=RDJ9v5VZ4UNFg#t

=68. Acesso em 27 abril 2017. 
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Figura 3- Imagem presente no vídeo da música Levanta Favela do 

Anarkofunk. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=J9v5VZ4UNFg. Acesso em: 

27 abril 2017. 

Mais uma vez, o coletivo afirma que o povo precisa de autonomia 

e autogestão, e não de controle. Realiza-se, desse modo, a crítica ao 

Estado, o qual se torna presente/ausente através de planos de 

reurbanização que prometem infra-estruturas básicas e outras melhorias. 

A crítica é particularmente ao Estado neoliberal contemporâneo, 

dominado por uma oligarquia que tem substituído o mecanismo estatal 

em atividades de privatização, determinando um realidade mais 

conflituosa por causa do Estado estar na mercê das empresas privadas. 

Portanto, o Estado, nessa canção, é visto como uma ausência, uma 

presença que promete e que mente. Porém, além de criticar essa 

ausência e de certas vezes recusar uma maior presença nas periferias, 

exalta-se o discurso que o povo da periferia não necessariamente precisa 
dessa presença, que se demonstra não-resolvedora dos problemas 

periféricos na maioria dos casos, transformando-se em ferramenta de 

controle do Estado; o povo da periferia precisa se autogerir e se afirmar 

como uma entidade autônoma para que suas decisões não dependam dos 
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que não pertencem a essa realidade. Isto posto, o coletivo carioca, com 

sua perspectiva autonomista, observa as periferias e as populações 

periféricas como sujeitos capazes de se autogerir e como seres 

independentes, concebendo a necessidade de descentralização e de um 

desenvolvimento de uma política própria e direta em cada bairro, feitas 

pelos próprios moradores, como fundamento para a transformação 

social: a quebra das relações de poder hierárquicas e dominadoras é a 

solução considerada e proposta pelo Anarkofunk. 

Suas manifestações são consideradas contra-hegemônicas. Elas, 

de fato, desnaturalizam, subvertem, desestabilizam, desativam, esvaziam 

e lutam contra o pensamento hegemônico de resolução dos problemas 

sociais. Porém, como coletivo artístico, não propõe todas as soluções e 

foca de forma mais direta na crítica à sociedade contemporânea como 

fator de mudança. O pensamento hegemônico não é apenas político, 

econômico e social, mas também cultural como afirma Gramsci (2002), 

uma hegemonia que universaliza e abstrai a sociedade, ocultando suas 

particularidades. Quem refuta essa assimilação, essa incorporação 

através do mercado ou através do Estado, quem refuta a 

institucionalização sob qualquer perspectiva, como no caso do coletivo 

artístico do Anarkofunk, pode ser concebido, assim, como um fenômeno 

contra-hegemônico. A hegemonia, segundo Gramsci (2002) é um corpo 

de práticas e de expectativas sobre a sociedade que se baseia na 

formação de um contexto de obediência e de subordinação. Desse modo, 

o coletivo Anarkofunk coloca-se contra o hegemônico através da 

desobediência civil e cria uma contra-hegemonia através de propostas e 

alternativas políticas e culturais, de oposição e de luta direta. A 

hegemonia é dinâmica, molda-se e muda para poder controlar, 

transformar e incorporar fenômenos contra-hegemônicos, como 

decorreu com algumas vertentes do funk que foram apropriadas pela 

indústria musical, que as institucionalizou e patrimonializou no intento 

de transformá-las em produtos de mercado, manipulá-las tematicamente 

e conseguir maior controle sobre o público do movimento. O mercado 

musical sempre incorporou os estilos periféricos; isso aconteceu, por 

exemplo, com o samba, com o tecnobrega, com o hip hop e está 

acontecendo com o funk. A hegemonia, desse modo, é um processo 

ativo, e não deve ser vista apenas como simples transmissão de uma 

dominação imutável. E a hegemonia contra a qual o Anarkofunk luta, é 

uma hegemonia globalizada, baseada em valores considerados 

universais; uma hegemonia que totaliza, homogeneiza e abstrai, que 
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acentua as desigualdades sociais e que vê a diversidade como problema. 

A Apafunk, associação de funkeiros, intelectuais e políticos mencionada 

anteriormente, não se coloca em uma posição contra-hegemônica, 

porque seu objetivo é criar um maior reconhecimento do movimento 

funk pelo Estado e pelo mercado (os quais frequentemente o censura e o 

criminaliza), visando assim construir maior diálogo com as instituições. 

O coletivo Anarkofunk, pelo contrário, recusa explicitamente qualquer 

tipo de aproximação institucional; desse modo, sua posição pode ser 

considerada mais conflitante com os aspectos do sistema na sua 

totalidade e, portanto, coloca-se na luta contra a hegemonia cultural. Por 

essa razão, o Anarkofunk poderia ser observado como um fenômeno 

contracultural. Por contracultura, entende-se uma cultura que se 

manifesta como recusa ético-comportamental do conjunto de valores e 

das normas dominantes. Nesse sentido, o Anarkofunk lembra algumas 

manifestações dos movimentos contraculturais hippie dos anos 60 e 

punk dos anos 70-80. Assim, poderia ser definido como uma 

“desviación subcultural” (HALL, 2010, p.161) em relação à visão 

hegemônica, que sinaliza uma situação distinta ou desviada do 

institucionalizado, confrontando o sistema de valores dominantes. São 

obviamente etiquetas a serem problematizadas; porém, dentro do 

contexto hegemônico de hoje, essas manifestações continuam 

concebidas como problemáticas e molestas, devido à sua origem 

marginalizada que não visa criar o diálogo, mas, pelo contrário, 

fomentar conflitos.  

 O Anarkofunk assume, assim, um papel informativo; conta a 

história de outro ângulo, que é o ponto de vista do marginal, e utiliza a 

arte em conjunto com a internet e as redes sociais para divulgar sua 

visão e sua mensagem contra o Estado, reconhecendo a rede como uma 

das principais formas de divulgar visões contra-hegemônicas na 

contemporaneidade. (GÓES, 2007). Sendo assim, a cultura não é vista 

apenas como um setor do mercado no qual os artistas podem se inserir 

economicamente, mas também como um campo de atuação social e 

política como Gramsci e Proudhon (1896) constataram. As 

manifestações do Anarkofunk produzem contra-narrativas sobre as 

favelas, constituídas por contra-sentidos e contra-discursos sobre a 

realidade social e sobre as periferias, e isso contribui para uma 

diversificação dos significados e para outras e novas visões da periferia, 

que não seja apenas aquelas propostas pela visão hegemônica. Por 

exemplo, a periferia, segundo o Anarkofunk, deve projetar-se como um 
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lugar que necessariamente deverá alcançar sua autonomia e sua 

independência. O grupo, para isso, apropria-se da estética da violência, 

do ilegal, da batida censurada para formular contra-narrativas, usando os 

mesmos instrumentos que o Estado adota para sustentar e divulgar a 

visão caótica e problemática sobre as periferias. Assim sendo, o coletivo 

reapropria-se dessas estéticas para continuar a luta e coloca-se em uma 

posição de agente de mudança. A contracultura marginal fomentada pelo 

Anarkofunk escolheu geograficamente o periférico como lugar a partir 

do qual criticar e lutar contra a cultura dominante, baseada em valores 

morais, éticos, sociais, políticos, econômicos e culturais concebidos 

como universais, que o Estado impõe direta ou indiretamente na 

sociedade, homogeneizando-a, e marginalizando os que não respeitam 

esses valores. Contra o discurso dominante que vê as periferias como 

lugar sem cultura e para onde é preciso levar cultura, o Anarkofunk 

reconhece a favela e os subúrbios como lugar da contra-hegemonia, e 

refuta a institucionalização do discurso hegemônico e da necessidade de 

que a favela precisa de ajuda e recursos externos. 

 Para mostrar essa visão crítica da realidade e da cidade, o 

coletivo ocupava a rua e realizava perfomances, ocasionalmente junto 

com o coletivo Coyote e o Bloco livre Reciclato. Desse modo, não são 

apenas as letras das canções, mas também as participações performáticas 

que permitem essa desestabilização da realidade social dominante e dos 

valores hegemônicos reconhecidos. Entre o ritual e espetáculo, as 

perfomances eram improvisações que ocorriam geralmente na Lapa e na 

Praça Vermelha; tornaram-se em atos libertadores e libertários, 

expressando críticas radicais, muitas vezes de uma forma violenta e 

direta. Isso porque as perfomances, realizadas em espaços públicos, 

geravam conflitos reais, urbanos e violentos, que, segundo Vergara 

“podem ser entendidas também como ações criativas que partem de 

situações já conflituosas e tensas e que subvertem a ideia do oprimido 

como vítima, colocando outros “mundos possíveis” em jogo”. (2013, p. 

07). A perfomance é assim uma ação direta que desconstrói os atos do 

dia a dia e que “implica la realizacion de un acto social.” (FISCHER-

LICHTE, 2011, p. 49). Ela nasce, portanto, no intento de desestabilizar 

o estável, quebrar os paradigmas canônicos e institucionalizados nas 

artes como na vida social e política. Fischer-Lichte constata que as 

perfomances se caracterizam por “su capacidad para desestabilizar 

construcciones conceptuales dicotomicas, e incluso para acabar con 

ellas” (2011, p. 51) e nesse contexto, as performances “traduzem as 
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violências, mas também estabelecem certos fluxos de vitalidade 

criativos com o intuito de tornar a revolta contagiante.” (VERGARA, 

2013, p. 106). Para melhor entender o contexto de atuação do 

Anarkofunk, considero apropriado apresentar os outros coletivos e o 

tipo de manifestação que realizavam84. O Bloco Livre Reciclato é 

 
aberto, em forma de bloco, os transeuntes são 

convidados a participar. Uma mistura de 

manifestação, ação direta e teatral, o bloco se 

agrupa desde 2012 na Lapa, sempre no dia dos 

mortos, ou em solidariedade a manifestações 

populares relacionadas aos movimentos urbanos 

de ocupação. (VERGARA, 2013, p. 106). 

 

[...] agrega a todos contemplados pelo ruído das 

latas e o teor esquizofrênico da performance, [...], 

provoca outros transeuntes, impede o trânsito dos 

carros e age contra bares e restaurantes 

considerados burgueses pelos agentes. Atua 

também com propaganda distribuindo panfletos 

que alertam contra o processo de higienização da 

cidade e que pedem a organização da população. 

(VERGARA, 2013, p. 109-110).  

 

O Coletivo Coyote   
 

existe desde 2012 e realiza intervenções em 

espaços públicos, bares, festas e manifestações, se 

organiza de maneira aberta e horizontal agregando 

outros performers em seu trajeto nômade. Sua 

crítica é dirigida à heterossexualidade 

compulsória, à normalização e colonização dos 

corpos e à homofobia institucional. (VERGARA, 

2013, p. 106). 

 

[...] é um grupo nômade de performance que se 

utiliza da prática escatológica, da modificação 

corporal e do improviso na construção de um 

“terrorismo com o cu” ou “pornô-terrorismo”. 

                                                           
84 Sugiro, para aprofundar a obra dos coletivos, o texto de Camile Vergara 

citado nesse subcapítulo. 
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Protestam contra a heterossexualidade 

compulsória e contra a violência de gênero, 

principalmente, voltada para as travestis e pessoas 

em situação de rua. Ganharam espaço nas mídias 

(televisão e internet) depois da performance 

realizada na Marcha das Vadias em junho de 

2013, durante a visita do Papa ao Rio de Janeiro. 

(VERGARA, 2013, p. 110). 

 

As performances dos coletivos, acompanhadas pelas letras das 

músicas do Anarkofunk podiam ser, portanto, intervenções urbanas, 

ocupações de ruas e de praças, mas também ações e modificações 

corporais, simbolizando formas de denúncias à sociedade burguesa e 

violência de gênero e racial85. Desse modo, nas músicas e nas 

performances, mostram a realidade através do olhar do marginalizado. 

 
[o] mendigo, a travesti, o indígena favelado, a 

“bicha pobre”, o vândalo trazem o “quebra-

quebra”, “o palavrão”, o sangue, a sujeira e o lixo 

como uma proposta estética que subverte as 

formas de gestão dos corpos e do espaço limpo e 

sacralizado da higiene social. (VERGARA, 2013, 

p. 108). 

 

Isto posto, aparecem as vozes dos marginais, como o 

homossexual, a lésbica, a transexual, o favelado e a favelada, a negra e o 

negro, o mendigo ou a mendiga, em um contexto social dominado por 

elementos que geralmente incomodam o senso comum. Nas atuações do 

Anarkofunk, por exemplo, exalta-se a desordem e crítica a ordem que o 

Estado tenciona impor à sociedade e particularmente às periferias. A 

subversão dessa ordem social é a resposta que o Anarkofunk oferece. 

Mas de que ordem se trata? 
 

A ordem, […] são os noves décimos da 

humanidade, que trabalham para proporcionar 

luxos, gozos, satisfação das paixões mais 

execráveis, a um punhado de ociosos. A ordem é a 

privação destes nove décimos de tudo o que é a 

                                                           
85 Ver nota de rodapé 78 em que estão indicados alguns vídeos das 

performances dos coletivos. 
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condição necessária a uma vida higiênica, a um 

desenvolvimento racional das qualidades 

intelectuais. [...] 

A ordem é a miséria, a fome, tornadas estado 

normal da sociedade [...] 

[…]. A ordem é uma minoria ínfima, educada nas 

cátedras governamentais, que se impõe por esta 

razão a maioria, e que prepara seus filhos para 

ocupar mais tarde as mesmas funções, a fim de 

manter os mesmos privilégios, pela astúcia, pela 

corrupção, pela força, pelo massacre. 

[…] A ordem é a servidão, o acorrentamento do 

pensamento, o aviltamento da raça humana, 

mantida pelo ferro e chicote [...]. (KROPOTKIN, 

2005, p. 87-88). 

 

A reapropriação de um estilo, por parte do Anarkofunk, que foi 

objeto de censura e de preconceitos, representante segundo alguns, do 

vazio cultural das periferias, pode ser interpretado como uma escolha 

ideológica para romper com qualquer tipo de diálogo institucional, para 

se destacar mais uma vez como marginal e refutar a incorporação 

cultural institucional. Desse modo, o Anarkofunk apropria-se de uma 

cultura marginalizada para confirmar ainda mais sua posição marginal 

cultural e geográfica e para declarar sua luta contra o mercado musical 

formal e o capital. A recusa do centro e da centralidade, da 

centralização, emerge nos textos do Anarkofunk e vem assim assumida 

como uma marginalidade intencional, reafirmada por meio de um estilo 

musical problematizado pelo Estado e pelas instituições.  

 Nessa visão, o Anarkofunk assume a mesma postura dos funks 

proibidos ao se colocar contra as regras do Estado, pelas razões que 

destaco em seguida: o uso de uma linguagem não politicamente e 

moralmente correta segundo a visão hegemônica e a violência assumida 

como um instrumento de luta contra o Estado, como arma de 

insurgência e desobediência civil contra a desigualdade e opressão 

legalizada. Desse modo, o proibidão e o Anarkofunk caracterizam-se 

por sua lógica subversiva, de subversão do institucional, do legal, do 

permitido pelas leis do Estado. Sendo essa uma representação periférica 

mais politizada contra o Estado e as instituições, feita por um viés 

anárquico e autonomista, poderíamos compará-la também ao rap de 

contexto, mais engajado e mais polêmico, com respeito ao contexto 

social das favelas cariocas. Misturando raps de contexto e funk 
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proibidão, o Anarkofunk é um coletivo de manifestações artísticas 

marginais e periféricas, que, através da estética anárquica e de 

insurgência, baseia suas atuações em resistências micropolíticas, como 

demonstram suas performances. 

 Ademais, a experiência do Anarkofunk reconfirma o papel de 

centralidade e importância do funk no contexto das favelas cariocas. No 

estudo de Adriana Carvalho Lopes, intitulado A Favela tem Nome 
Próprio: a (Re)significação do Local na linguagem do Funk Carioca 

(2009), demonstra-se como o funk, e particularmente o rap-funk de raiz, 

próximos aos raps de contexto, tem contribuído para a formação de 

outra imagem da favela, que refuta o estereótipo de criminalidade, 

violência e pobreza. Nos rap-funk de raiz, fala-se sobre a realidade das 

periferias a partir da visão como espaços heterogêneos, denunciando as 

generalizações do discurso hegemônico que observa a favela como um 

todo homogêneo dominando pelo tráfico e pela violência. Segundo 

Carvalho, no rap-funk de raiz, 

 
[...] cada favela tem nome próprio e é significada 

como um local heterogêneo e de habitação. Em 

outras palavras, a linguagem do funk “dá sentido” 

à favela: “fazendo ver” outros mapas e 

“desenhando” diferentes percursos na Cidade do 

Rio de Janeiro. (LOPES, 2009, p. 379). 

 

Desse modo, o rap-funk de raiz não só mostra os aspectos 

positivos do “local” favela, mas também funciona como denúncia social. 

Um exemplo dessa ênfase nos aspectos positivos do lugar favela e de 

uma diferente cartografia da cidade do Rio de Janeiro pode se observar 

na música intitulada Rap do Vidigal e da Rocinha cantada pelos Mcs 

Mascote e Galo. 
 

E aí MC Galo, como é que tá a Rocinha? 

 Um paraíso onde tem muitas mulheres. 

 E o Vidigal? 

 Vidigal é um Morro de Lazer, em frente ao mar 

 Quem sobe não quer mais descer  

Vai, vai, vai, vem, vem, vem  

Quem dança no Vidigal, dança na Roça também  

O Vidigal é um morro de valor  

É uma favela que o Papa batizou Comunidade humilde, é um morro 

muito shock 
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 É lá que mora o MC Mascote  

A Rocinha é uma comunidade linda 

 É a maior favela da América Latina 

 Se liga sangue bom, preste atenção  

No que eu te falo  

É lá que mora o tal do MC Galo  

Se liga amigos, não me leva a mal  

Agora eu vou falar das áreas do Vidigal  

Subindo a escola vai parar no Barracão  

Subindo sempre tem, você para no Cantão  

Passa Rua Três, Rua Nova, Orelhão  

Logo mais em cima, tem a associação  

Tem que continuar subindo no sapatinho  

Se de repente lombra, você corta o caminho  

Olha, meus amigos, eu não vou perder a linha  

Agora eu vou falar é das área da Rocinha 

 Vem a Rua 1, a Rua 2 e a Rua 3 

 E também a Rua 4 não se esqueça de vocês  

Cachopa, Pocinho, Vila Verde, Terreirão,  

Cidade Nova, Curva do S e Fundação  

Vem a Via Ápia, Paulo Brito e Boiadeiro Roupa Suja e 

 o Valão sempre tem que vir primeiro  

Vidigal tem conceito, a Rocinha pede a paz  

Vidigal tem conceito, a Rocinha pede a paz  

 

Exaltam-se, assim, os aspectos positivos do Vidigal definido 

como um morro de lazer e de valor e a Rocinha como uma comunidade 

linda que pede a paz. O coletivo Anarkofunk contribuiu para a 

resignificação do espaço-favela de forma diferente das do rap-funk de 

raiz. Como se observa na música intitulada A Maré tá cheia86, 

enfatizando-se particularmente as denúncias sociais através de uma 

linguagem crua e da representação da cartografia da violência policial 

nas favelas. 
 

A Maré tá cheia de sangue 

A Maré tá cheia de corpo  

 

E na Maré, na Maré 

A polícia mata quando quer 

                                                           
86 Música disponível em https://www.youtube.com/watch?v=4SIq7STXcZg. 

Acesso: 23 maço 2017. 
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E na Maré, na Maré 

A polícia mata quem quiser 

Mas a Rocinha diz: 

Ô Amarildo, onde tu ta? 

Sumir desse jeito, não 

Assim não dá! 

Mas a Rocinha diz: 

Seu Amarildo, onde tu ta? 

Sumir desse jeito, 

Assim não dá! 

 

Eu passei no Arará 

E fui lá no Jacaré 

Tava indo no Manguinhos 

Só pra ver de qual que é 

Conversar com o parceiro 

Do Complexo do Alemão 

Que falou que o bagulho por lá 

Tá sinistrão 

 

É PM, é civil 

Pronto pra te esculachar 

E a força militar 

Pronto pra te exterminar 

 

UPP pacifica  

Pacifica pra reprimir 

Pra reprimir para matar 

O pobre, exterminar 

 

Observa-se que aqui, diferentemente da canção de Mcs Mascote e 

Galo, uma cartografia da violência protagonizada pela polícia nas 

favelas, uma leitura que desromantiza o olhar sobre a favela 

apresentando na música Rap do Vidigal e da Rocinha. 
Para finalizar, concebo as manifestações artísticas do Anarkofunk 

como praxis estético-políticas em que a política estatal e partidária são 

observadas como ineficientes e incapazes de mudar a história do 

presente, uma leitura que observa o Estado como problema e a periferia 

como possibilidade e solução. A partir dessa leitura, o Anarkofunk 

constitui a contra-narrativa, por vezes utópica e muito idealizada, que 

observa a periferia como espaço insurgente, rebelde, e busca a 

autonomia e que, através do discurso da ilegalidade e da violência, 
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tenciona interromper qualquer diálogo com as instituições, com o 

Estado e com o mercado, vistos como os principais inimigos. Assim 

sendo, no coletivo Anarkofunk, o estilo musical funk torna-se o 

instrumento de criação e transmissão de contra-narrativas sobre as 

periferias, pois “ver o funk como lixo cultural, é ir na contra-mão da 

história.”87 (Mc Leonardo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Citação presente no texto intitulado Funk como manifestação cultural 

presente no link: http://of.org.br/noticias-analises/funk-como-manifestacao-

cultural/. Acesso: 10 janeiro 2017. 
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A FAVELOFAGIA: A CRIAÇÃO DE UM NOVO CÂNONE 

LITERÁRIO A PARTIR DA FAVELA.  

 

Uma breve introdução sobre a literatura da e (sobre) 

a favela. 

 

 O debate sobre a presença da favela na literatura recai 

comumente no tópico da literatura marginal. Mas o que se entende por 

essa expressão? No contexto brasileiro, identifica-se como literatura 

marginal a corrente literária da década de 2000, nascida particularmente 

nas periferias de São Paulo, com viés engajado e politizado, cujos textos 

caracterizam-se pelo uso de uma linguagem coloquial. Na reflexão que 

sugiro apresentar aqui, observo que a expressão literatura marginal é 

usada de forma mais abrangente, considerando textos literários 

engajados ou não, tendo como foco protagonistas, espaços ou temáticas 

marginais, escritos por autores provindos de realidades periféricas e/ou 

por escritores pertencentes a outras classes sociais. Portanto, o termo 

marginal sinaliza um contexto artístico de ampla atuação, não 

sinalizando apenas um lugar de enunciação ou a escolha de temáticas e 

atitudes ideológicas específicas. Nesse contexto, observo que, na 

literatura marginal88, a favela ocupa uma centralidade crucial. 

Primeiramente, interessa-me refletir sobre esse espaço, selecionado não 

apenas como cenário, mas também como lugar de proveniência dos 

escritores, como laboratório cultural, como linguagem. Assim sendo, 

citarei alguns escritores que escolheram a favela como lugar de 

representação e como espaço de enunciação, particularmente no Rio de 

Janeiro, mas também em São Paulo. Já na segunda parte deste 

subcapítulo, apresento e discuto sobre o Bando Editorial Favelofágico, o 

coletivo literário carioca que chamou minha atenção por eleger a favela 

como lugar a partir do qual tecer e propagar narrativas e ficções, 

detectando nisso singularidades e inovações. 

 Antes de concentrar-me no tópico da favela, cabe ressaltar que 

o termo marginal foi usado pela primeira vez no campo literário para 

designar o movimento de poesia marginal dos anos 70, nascido no Rio 

                                                           
88 Faz parte da literatura marginal também a produção de escritores que narram 

histórias em outros contextos, como por exemplo, nas  prisões. Um exemplo é o 

livro Estação Carandiru de Dráuzio Varella (1999), central na consolidação da 

literatura marginal, livro que foi também adaptado para o cinema. 
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de Janeiro89. O movimento, composto por escritores da classe média e 

média-alta, era considerado marginal pelo tipo de reprodução e 

circulação artesanal das obras, -razão pela qual esse movimento era 

chamados também de Geração Mimeógrafo-: os poetas eram, ao mesmo 

tempo, os distribuidores das próprias obras através da “venda de mão 

em mão, propaganda boca a boca, mantendo um contato presencial com 

seu potencial leitor em teatros, shows, cinemas e bares.” (SILVA, 2008, 

p. 06). Os meios tradicionais do mercado editorial eram, assim, 

recusados. O tom irônico, a escolha pelo uso de uma linguagem 

coloquial, a tematização do cotidiano carioca de classe média são os 

principais elementos que caracterizam os escritos dos poetas marginais 

dos anos 70. (SILVA, 2008). Conforme o que foi dito, é possível 

observar que a favela, na poesia marginal, não era um tópico central; 

contudo, ela já foi eixo de muitos textos literários anteriores a essa 

época. Valladares (2006) apresenta uma cronologia da presença da 

favela nas artes e retomo, mais especificamente, algumas datas 

significativas dessa presença na literatura a partir do final do século XIX 

até meados do século XX: 

 
1898 - Primeira edição do romance “O Cortiço” 

de Aluizio de Azevedo 

1902 - Primeira edição de “Os Sertões” de 

Euclides da Cunha 

1908 - João do Rio descreve a visita ao morro de 

Santa Antonio 

1934 - Publicação do romance “O bota abaixo”, 

crônica de 1904, inspirada na reforma de Pereira 

Passos 

1935 - Publicação do romance  “Salgueiro” de 

Lucia Cardoso 

                                                           
89 Na dissertação de Érica Peçanha do Nascimento, intitulada Literatura 

Marginal: os Escritores da Periferia entram em Cena (2006), discute-se sobre a 

diferença entre o movimento de poesia marginal dos anos 70 e o movimento da 

literatura marginal de 2000: “Cabe acrescentar que esses dois movimentos 

brasileiros de literatura marginal se concentraram em espaços geográficos 

diferentes. Os poetas marginais dos anos 1970 proliferaram em maior número 

no estado do Rio de Janeiro e a nova geração de escritores marginais, 

constituída por escritores da periferia, é predominantemente composta por 

moradores de São Paulo – embora seja preciso considerar que os dois estados 

componham o eixo cultural dominante no país.” (NASCIMENTO, 2006, p. 20). 
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1938 - O Jornalista L. Edmundo descreve o morro 

de Santa Antonio em “O Rio de Janeiro do meu 

tempo” 

1946 - Elay Pontes publica um romance com o 

titulo “Favela”.  

(VALLADARES, 2006, n.p.)90. 

 

Apontando alguns escritores que se alinham nesse contexto, não 

se pode deixar de citar o já mencionado João do Rio91 (1881-1921), que, 

através de suas crônicas e reportagens, retratou não apenas o “espaço 

elegante e fútil do dândi […]”, mas também “o espaço dos operários, 

tatuadores, fumadores de ópio, coristas, prostitutas, criminosos” 

(GOMES, 1994, p. 109); descreveu as favelas como “livres 

acampamentos da miséria”, exaltando, ao mesmo tempo a riqueza 

cultural dessas, na crônica sobre o celebrado morro de Santo Antonio, 

publicada no livro intitulado Vida Vertiginosa (1911). João Antônio  

(1937-1996) apresentou personagens suburbanos da capital paulista e do 

Rio de Janeiro dos anos 60: malandros, jogadores de sinuca, boêmios, 

crianças abandonadas, prostitutas. (BENEVENUTO, 2006, p.03). O 

autor paulista escreveu, por exemplo, a crônica Testemunho de Cidade 

de Deus, publicada no livro Casa de Loucos (1976), em que apresenta 

várias história sobre o conjunto habitacional Cidade de Deus. 

Diferentemente do escritor João do Rio, de origem burguesa, João 

Antônio pertencia ao mundo retratado nas suas obras, assim como Lima 

Barreto (1881-1922), outra figura literária, inicialmente desprezada pelo 

mundo literário por ser pobre e negro, que retratava em suas obras os 

subúrbios cariocas e a hipocrisia da classe burguesa. (BENEVENUTO, 

2006, p. 03-04). O poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) 

representou a favela em muitos de seus escritos, como no poema 

Favelário Nacional (1984), em que questionava o distanciamento social 

e geográfico que vivenciava com respeito à favela, contexto que, de fato, 

desconhecia, como demostram os primeiros versos de seu poema. 
 

Quem sou eu para te cantar, favela, 

que cantas em mim e  

                                                           
90 Registro aqui, que a referida obra consultada não estava paginada, portanto 

estará indicada por n.p. 
91 Pseudônimo de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto; foi 

jornalista, cronista, tradutor e teatrólogo brasileiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crônica_(gênero)
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para ninguém a noite inteira de sexta 

e a noite inteira de sábado 

e nos desconheces,  

como igualmente não te conhecemos? 

  

Aponta-se, desse modo, como a favela sempre foi um conteúdo 

literário chamativo entre a classe média e média-alta, como exemplifica 

sua presença nas obras de João do Rio e Carlos Drummond de Andrade, 

e também nas de Patricia Melo e Rubem Fonseca. 

Patricia Melo escreveu Inferno (2000), um livro que retrata a 

história de um traficante. Nele, a autora cria uma favela ficcional, o 

Morro de Berimbau e o descreve:  
 

Escadas e becos, descidas e subidas, escadas, 

choro de criança por toda a parte, degraus, sobe-e-

desce, vãos, muquifos, escadas, trapos nos varais, 

dobra à direita, esquerda, desce para subir, sobe, 

degraus, desce, telhados e janelas, a cada dia 

Reizinho percorria um trajeto diferente, 

aproveitando a caminhada em direção à parte mais 

alta da favela, de onde observava a movimentação 

no morro para os traficantes, para conhecer mais e 

mais o labirinto e as pessoas. (MELO, 2000, p. 

102).  

 

Rubem Fonseca escreveu o famoso  A arte de andar nas ruas do 
Rio de Janeiro publicado no livro de contos Romance negro e outras 

histórias (1994) em que retrata o cotidiano, a violência, a realidade dos 

excluídos e dos marginalizados que dominam as ruas do Rio de Janeiro. 

Outra famosa obra de Fonseca, Feliz Ano Novo (1975), é uma antologia 

de contos do início dos anos 70, censurados por serem textos ferozes, 

sujos, violentos e pornográficos. O tema do banditismo urbano e a crua 

representação da violência caracterizam a narrativa desses contos. 

 Como observado, a favela foi também um lugar a partir do qual 

narrar e criar contos realistas e ficções, como atestam particularmente as 

obras de Lima Barreto e João António. A esse respeito Hollanda (2007) 
afirma que 

[…] a periferia sempre foi um eixo literário 

importante. Mas agora, pela primeira vez, desde 

de Carolina Maria de Jesus (autora de Quarto de 

Despejo), temos realmente uma literatura feita 
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pelos sujeitos dessa periferia, com uma grande 

força literária e com forte impacto político92. 

 

 Carolina Maria de Jesus, mulher, negra, pobre, mãe solteira, 

favelada, catadora de lixos, é considerada uma figura central no 

desenvolvimento da literatura marginal que elege a periferia como lugar 

de fala. Seu livro, intitulado Quarto do despejo (1960), é considerado 

por muitos como a primeira obra da literatura marginal brasileira. 

Escrita na época do governo de Juscelino Kubitsheck entre os anos 1956 

e 1961 e encenada em São Paulo, nela retrata-se as dificuldades de se 

viver em meio à miséria absoluta, em uma situação de extremo caos 

social, econômico e cultural. (BENEVENUTO, 2006). O universo 

representado por Carolina revela-se fortemente dicotômico: o luxo se 

opõe ao lixo, e a favela equivale à negação da cidade. 

(FRANCAVILLA, 2012). A autora, que narra seu cotidiano dentro da 

favela em formato de diário, expressa seu desejo de mudança social e de 

conquista da vida burguesa. Carolina, desse modo, não exterioriza uma 

visão politizada e consciente da própria condição; efetivamente não 

questiona e não problematiza a riqueza como origem da exclusão social 

dos pobres. À vista disso, Carolina irrompe como uma personagem 

contraditória, complexa, como antimodelo, individualista na busca 

obsessiva do bem-estar e do sucesso pessoal. Segundo Francavilla 

(2012), Carolina, portanto, não faz parte do catálogo do romantismo 

revolucionário sobre o qual a literatura marginal da década 2000 se 

funda.  

 Depois da experiência de Quarto de despejo e a partir dos anos 

90, o termo marginal começa a demarcar mais especificamente um 

grupo de escritores moradores ou ex-moradores das periferias urbanas 

que relatam, de maneira realista, histórias sobre a própria realidade, 

ressaltando a posição politizada e engajada de crítica e denúncia social. 

Os escritores do movimento da literatura marginal apresentam um novo 

olhar sobre a favela, como afirma Tailze Melo Ferreira na resenha Entre 

Becos e Tetos de Zinco: Paisagens de um Favelário Nacional (2007), a 

qual menciona os autores que adotaram esta abordagem e que considera 

pioneiros desta nova tendência, entre os quais Carolina Maria de Jesus, 
apesar de ela não se encaixar plenamente nesse perfil, como constatado. 

                                                           
92 Entrevista disponível em: http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/viva-

favela/ . Acesso: 23 maço 2017. 
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Carolina Maria de Jesus, Ferréz e Paulo Lins 

participam do grupo de autores que falam do 

universo da periferia a partir do crivo da 

experiência pessoal, já que, como moradores de 

favelas, vivenciaram a difícil ambiência desse 

espaço. Longe dos padrões culturais estabelecidos 

no e pelo cânone literário, esses autores utilizam 

uma linguagem marginal, valendo-se de 

experimentos lingüísticos (sic) subalternos que 

parecem tornar mais “reais” relatos de violências 

de toda ordem. Assim, o universo desses 

excluídos não está, hoje, apenas nos livros de 

autores de classe média que o tomam como objeto 

mas também na escrita de quem passou pela 

experiência da exclusão. Isto é, se antes esses 

estratos sociais se limitavam a objeto da escrita de 

autores de classe média, hoje, mesmo que ainda 

de forma tímida, nota-se um seu deslocamento em 

direção à posição de sujeitos do processo 

simbólico. (FERREIRA, 2007, p. 335). 

 

O tom realista, a estética da violência, a linguagem coloquial e 

subalterna são elementos que caracterizam a literatura marginal das 

últimas décadas, literatura que também se designa periférica, cujos 

escritores tencionam “tematizar seu cotidiano violento, colocar em 

questão a cultura periférica e acima de tudo inscrever na história um 

grupo antes silenciado, dando-lhe voz própria.” (SILVA, 2008, p. 28). 

Argumenta-se, assim, sobre a constituição de um novo olhar sobre as 

favelas: seus habitantes tornam-se os protagonistas das próprias histórias 

por eles narradas, descrevem suas realidades e representam-se. A favela, 

assim, vem observada de dentro para fora.  

 A publicação do livro Cidade de Deus (1997)93 de Paulo Lins, 

foi um evento pioneiro no contexto da literatura marginal. O autor 

retratou as “experiências urbanas da violência e da exclusão, em 

especial em formatos que possam reivindicar ‘autenticidade’ e 
‘visceralidade’ testemunhal” (RODRIGUEZ, 2003, p. 48), da mesma 

                                                           
93 O livro foi adaptado para o cinema em 2002. O filme homônimo foi dirigido 

por Fernando Meirelles e Kátia Lund. 
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forma que Ferréz e outros “talentos da escrita periférica” realizaram, 

como se constata adiante. O livro, baseado em fatos reais, é encenado no 

complexo da Cidade de Deus, que faz de moldura para as histórias 

paralelas de Buscapé e Dadinho e para a guerra do narcotráfico entre 

facções. A busca da autenticidade através do uso de uma linguagem 

realista e crua, centrada na estética da violência, pode, por um lado, 

contribuir para o fortalecimento do maniqueísmo e do essencialismo que 

domina as representações das favelas, descritas regularmente como 

lugares violentos. Porém, a reprodução dessa estética e desse imaginário 

corresponde também a uma forma de denunciar a corrupção da polícia e 

as injustiças sociais que predominam nessas realidades. A esse respeito, 

Patrocínio (2006) evidencia que a narrativa desenvolvida no livro 

Cidade de Deus não nasce a partir de um discurso autônomo formulado 

pelo escritor-ex-morador da favela Paulo Lins; pelo contrário, recupera-

se e imita-se o discurso dominante, contribuindo para o fortalecimento 

da narrativa hegemônica essencialista sobre o marginal, que codifica as 

favelas apenas como espaços degradados, violentos e carentes. 

Patrocínio (2006) salienta que Paulo Lins, como ex-morador da favela, 

não foi integrante do mundo do crime que retrata; ele, de fato, está fora 

dessa realidade e apresenta a perspectiva dos bandidos; escolhe, desse 

modo, um foco narrativo que “coloca em evidência uma representação 

da favela muito veiculada na mídia impressa e televisiva, sobretudo nos 

discursos de caráter jornalístico: a indissociabilidade entre favela e 

criminalidade.” (p. 50). Por essas razões e concordando com a 

perspectiva de Patrocínio (2006), observo o romance de Paulo Lins 

“como um capítulo da história da formação da criminalidade nas favelas 

do Rio e não apenas como a história da formação de uma favela.” (p.61). 

Os mecanismos da narrativa dominante sobre a favela − como a estética 

da violência, símbolo que demarca e diferencia o contexto periférico de 

outros espaços geográficos e sociais −, são reapropriados, portanto, 

pelos moradores-escritores que, através desses, intentam, sim, denunciar 

a realidade dos fatos, mas que, ao mesmo tempo, impedem pensar em 

outros e diferentes discursos e narrativas que podem ser tecidas a partir 

das periferias. 

 Um livro publicado no mesmo ano do lançamento de Cidade de 

Deus, escrito por Ronaldo Alvez, ex-morador da favela de Rocinha, é 

um raro exemplo que diverge do discurso dominante, oferecendo uma 

leitura diferente sobre a favela. O Bandido e outras histórias da Rocinha 

(1997) é uma autobiografia do autor na Rocinha, na qual não se dá 
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ênfase ao tema do crime, da pobreza e da violência. Esse imaginário, 

pelo contrário, é negado por essa narrativa. 

 A antologia de Ferréz94, intitulada Literatura Marginal: talentos 

da escrita periférica (2005), editado pela Editora Agir, recolhe textos 

com uma maior militância, sem fugir da centralidade representativa da 

estética da violência. O manifesto de abertura à antologia intitula-se 

Terrorismo Literário, escrito por Ferréz, figura central na consolidação 

da literatura marginal em São Paulo. 
A capoeira não vem mais, agora 

reagimos com a palavra, por que pouca 

coisa mudou, principalmente para nós. 

Não somos movimento, não somos 

novos, não somos nada, nem pobres 

porque pobre, segundo o poeta da rua, é 

quem não tem as coisas. 

Cala a boca, negro e pobre aqui não 

tem vez! Cala a boca! 

Cala a boca uma porra, agora a gente 

fala, agora a gente canta, e na moral 

agora a gente escreve. 

Quem inventou o barato não separou 

entre literatura boa /feita com caneta de 

ouro e literatura ruim/escrita com 

carvão, a regra é só uma, mostrar as 

caras. Não somos o retrato, pelo 

contrário, mudamos o foco e tiramos 

nós mesmos a nossa foto. (FERRÉZ, 2005, p. 09). 
 

O forte apelo ao real, alteridade e à violência são temáticas 

importantes nessa antologia, contribuindo, mais uma vez, para a 

consolidação da narrativa dominante sobre a favela como espaço 

problemático e violento. Ao mesmo tempo, nesses textos, emerge a voz 

da comunidade que reivindica não apenas seu espaço no mercado 

editorial, mas também luta por uma comunidade mais justa, promove 

ações e divulga eventos como festas literárias, saraus, bibliotecas 

                                                           
94 Nome artístico de Reginaldo Ferreira da Silva. Ferréz é também performer e 

produtor ligado à cena do hip hop. Ferréz já publicou diversos livros, entre eles 

Fortaleza da Desilusão (1997), Capão Pecado (2001), Manual prático de Ódio 

(2003) Amanhecer Esmeralda (2005) e Ninguém é inocente em São Paulo 

(2006).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
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comunitárias. Mediante a organização de saraus literários, o movimento 

de literatura marginal, até então restrito às publicações coletivas de 

Ferréz, consolida-se através do encontro de várias linguagens artísticas 

como a performance, o rap e a poesia. Sergio Vaz, por exemplo, cria a 

Cooperifa em 2001, movimento dos saraus literários em que os 

escritores assumem um papel de sujeitos colaborativos, engajados e 

participativos na comunidade, escrevendo poesia e narrativa de 

resistência. O termo resistência, inicialmente concebido como um 

conceito apenas da ética e da política, passa a mergulhar no mundo da 

estética nesse novo contexto. Além disso, cabe lembrar também a 

Semana de Arte Moderna da Periferia, realizada em novembro de 2007. 

Nesse evento, ressaltou-se particularmente a posição engajada do 

escritor-morador da periferia, um “artista ao serviço da comunidade”, 

como se afirma no Manifesto da Antropofagia Periférica elaborado por 

Sergio Vaz para esse evento. O caráter político do evento permitiu 

consolidar ainda mais a conduta engajada da literatura marginal. 

 Após essa breve reflexão sobre a literatura marginal da (e sobre) 

a favela, a meu ver, pode-se afirmar que ela se funde a partir do 

reconhecimento da periferia como espaço da alteridade, da centralidade 

e da consolidação da estética da violência e da marginalidade, discursos 

incorporados tantos pelos escritores da classe mais abastadas, quanto 

pelos escritores mais periféricos. Desse modo, a representação da favela 

como gueto se fundamenta a partir de imagens simbólicas fixas e 

estabelecidas: o lixo, uma geografia particular de bairro constituída por 

ruelas, tiroteios, assaltos, consumo e tráfico de droga, vinganças, 

homicídios, traições, medo. Nessas representações, predominam, 

portanto, a romantização, a espetacularização da violência e do crime e 

a estetização da pobreza. O tema da violência é, assim, uma constante, 

como é possível detectar no texto de Carolina Maria de Jesus na década 

de 60, em Fonseca na década de 70, em Lins nos anos 90 e em Ferréz 

nos anos 2000. Desse modo, como afirma Rodrigues (2003), também o 

escritor periférico não foge da reprodução do discurso dominante, 

destacando a dificuldade desta experiência ao elaborar uma fala 

autônoma e diversa da narrativa dominante. A imagem da violência nos 

textos dos escritores periféricos 

 
é reforçada e reinventada, dotada agora de 

maior realismo e autenticidade, [...] devemos 

lembrar que quem narra possui a autoridade da 

vivência na favela. Esta mesma autoridade o 
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legitima a optar por uma abordagem da favela que 

reproduz estigmas e preconceitos. (RODRIGUES, 

2003, p. 51). 

 

Simultaneamente, a estética da violência no olhar dos escritores 

como Lins e Ferréz “não está apenas no plano factual e temático da 

obra, mas também se insere como uma subversão da norma culta.” 

(PATROCÍNIO, 2006, p. 56). Isso sinaliza o fato de que ela emerge 

para denunciar injustiças, preconceitos, exclusão, discriminação, 

exploração, e a marginalização de quem vive essas realidades. Isso gera, 

portanto, uma ambiguidade, por se observar o tema da violência como 

eixo da narrativa dominante criada sobre a favela, mas também como 

dispositivo de denúncia e crítica da realidade opressora.  

 

 

 O Bando Editorial Favelofágico. 

 

 Após essa breve reflexão sobre o tópico da favela na literatura, 

interessa discutir acerca da proposta cultural e literária do Bando 

Editorial Favelofágico, que consegue fugir da influência da narrativa e 

do discurso dominante − em que a violência é o elemento fulcral, como 

constatado −, podendo a experiência favelofágica ser interpretada como 

criadora potencial de uma contra-narrativa a partir de um lugar de fala 

marginal e marginalizado. O Bando Editorial Favelofágico é um 

coletivo literário e uma editora sem fins lucrativos que surge no Rio de 

Janeiro no complexo de Manguinhos em 2015.  

 
Figura 4 - Símbolo do coletivo Bando Editorial Favelofágico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.favelofagia.com/. Acesso em 27-04-2017. 
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O objetivo do coletivo é a publicação de autores que se 

identificam com uma perspectiva contra-hegemônica com respeito ao 

padrão literário e social dominante. O Bando, além da função editorial e 

de publicação de livros, organiza eventos de promoção de escrita 

literária e outras manifestações artísticas. Junto com o coletivo de 

cultura e arte de Manguinhos, o Bando coordenou, por exemplo, a 

Agenda Cultural Mandela Vive, um calendário de eventos de criação, 

investigação e apresentações artísticas nos campos da literatura, da 

música, do teatro e das artes plásticas. Em 2015, foram organizados 

diversos programas de pesquisa e de residência literária95: o Literatura 

no Dente96 e o Roendo a Machadadas, e, em outubro do mesmo ano, o 

Baile Literário97. O objetivo do baile é trazer a literatura para o espaço 

público em um evento popular como o baile funk, para que seja 

interpretada como uma forma de entretenimento e de sociabilidade para 

todos, e não apenas como um hobby e uma atividade das classes mais 

abastadas. A segunda residência literária foi organizada no mês de 

outubro de 2016, período dedicado à elaboração de livros que foram 

lançados no segundo baile literário do coletivo no dia 17 de dezembro 

de 2016. A ideia da residência literária, composta por escritores 

selecionados através de um edital público, nasce com o intuito de 

converter o fazer literatura em uma ação coletiva e não individual, no 

intento de superar a clássica imagem solitária do escritor burguês. Desse 

modo, através da residência literária, planeja-se sair do isolacionismo 

típico do mundo literário e favorecer os intercâmbios de ideias e 

experiências, contribuindo, assim, para uma nova ideia do fazer 

literatura, como uma prática coletiva e inclusiva, para deixar de ser uma 

atividade solitária e revelar-se como uma prática solidária. A proposta 

do projeto, portanto, é a de construir um movimento literário de 

escritores das classes populares do Rio de Janeiro, isto é, abrir as portas 

do mundo da literatura para quem pertence a classes sociais 

desfavorecidas, moradores das periferias e dos subúrbios, que 

                                                           
95 Residência literária é o nome dado pelo coletivo ao programa organizado para 

receber escritoras e escritores para a produção coletiva de textos. Durante essa 

residência, organizam-se oficinas, permitindo realizar vivências e experiências 

literárias. Maiores informações em: https://www.favelofagia.com/residencia-

literaria. Acesso: 10 abril 2017. 
96 Sugiro acessar o link: http://www.favelofagia.com/seminario-literatura-no-

dente. 
97 Sugiro acessar o link: http://www.favelofagia.com/eventos-1 
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dificilmente conseguem ser reconhecidos pelo cânone hegemônico e 

pelo mercado literário. Felipe Eugênio, escritor e editor do Bando, 

declara em uma entrevista98, que através da favelofagia, que definirei 

mais adiante, pretende-se dar voz aos que não pertencem ao círculo de 

escritores delineado em um estudo de Regina Dalcastagné99, professora 

da UNB. Na análise de Dalcastagné, constatou-se que “a maioria 

esmagadora dos autores publicados pelas grandes editoras são do sexo 

masculino, brancos e com alguma titulação acadêmica.” (n.p.). Desse 

modo, os novos autores da literatura que o Bando Editorial Favelofágico 

promove costumam ser silenciados pelo cânone literário e não ouvidos 

pela maioria. 

 
Somos negros, somos mulheres, somos travestis, 

somos o precariado, somos os alienados úteis, 

somos aqueles que escrevem mal, somos a 

potência do subúrbio, somos uns vermelhos, 

somos Carolina Maria de Jesus, somos Machado 

de Assis, somos Graciliano Ramos, somos 

Saramago, somos Luiz Ruffato, somos Nei Lopes, 

somos Conceição Evaristo100.  

 

O coletivo visa realizar práticas socioculturais que pretendem 

romper com o elitismo do mundo literário e isso se torna possível ao se 

“ampliar a quantidade de autores provenientes dos estratos sociais mais 

vulnerabilizados e, a partir daí, criar estratégias para o aumento do 

número de leitores nos subúrbios, favelas e rincões brasileiros.”101. 

Desse modo, tenciona-se não apenas impulsionar a palavra e a escrita 

dos silenciados e dos não-ouvidos, mas também fomentar a prática da 

leitura na população das periferias. Assim como na literatura marginal 

da primeira década de 2000 em São Paulo, o movimento favelofágico 

buscou marcar o lugar a partir do qual falar e narrar: a favela e a 

                                                           
98 Entrevista disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=8336. Acesso 

em: 23 maço 2017 
99 Entrevista em que a professora discute sobre a pesquisa: 

http://revistacult.uol.com.br/home/2012/12/literatura-brasileira-e-coisa-de-

branco/ Acesso em: 23 maço 2017 
100 Trecho presente no seguinte link: http://www.favelofagia.com/quem-

somos.Acesso em: 23 maço 2017 
101 Trecho presente no seguinte link: http://www.favelofagia.com/quem-somos. 

Acesso em: 23 maço 2017 
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periferia, sendo essas concebidas como outra possibilidade do fazer 

literário. A crítica à lógica mercadológica tradicional que domina a 

indústria literária é reclamada pelo coletivo, considerada um meio que 

dificulta os que não são reconhecidos pelo cânone literário102 o acesso a 

um campo social e simbólico, que é, de fato, dominado por “condições 

assimétricas, de elogios individualistas, de base racista, elitista e, 

quando não, complacência etnocêntrica.”103. Essa crítica aproxima o 

coletivo favelofágico ao movimento da poesia marginal dos anos 70, já 

que ambos recusam os mecanismos mercadológicos tradicionais: os 

poetas marginais eram editores e distribuidores das próprias obras, 

enquanto que o Bando Editorial Favelofágico nasce como uma 

organização sem fins lucrativos, que não demanda a venda de livros para 

sua existência e sustentação. O lucro, portanto, não é interesse da 

organização, que, como projeto estético-político coloca-se na contramão 

artística, cultural e social do mercado literário, que frequentemente 

silencia e exclui os que não se encaixam no modelo. “Produzir autores e 

fazer os livros chegarem às pessoas”104 é o objetivo do movimento, 

como afirma Eugênio Felipe. Resulta evidente que a crítica às lógicas 

mercadológicas identifica um posicionamento ideológico claro 

assumido pelo coletivo, isso é, uma postura contra-hegemônica; de fato, 

o coletivo visa formar olhares politizados e críticos sobre a realidade 

social, designando assim o campo literário como um espaço de luta e de 

resistência. O Bando Editorial Favelofágico, desse modo, escolhe a 

literatura como instrumento (ou arma) através da qual refletir sobre a 

sociedade e por meio da qual fomentar a transformação social, que será 

desempenhada pelos escritores definidos como “operários da 

palavra”105, expressão que permite enfatizar a condição social dos 

                                                           
102 Por cânone literário, entende-se o “conjunto de obras literárias que, num 

determinando momento histórico, os intelectuais e as instituições dominantes ou 

hegemônicas consideram ser os mais representativos, os de maior valor e 

autoridade numa dada cultura oficial.” (SANTOS, 1998, p. 10). O cânone 

literário assume a“ função de garante da identidade e da estabilidade nacional e 

cultural.” (SANTOS, 1998, p. 10).  
103 Trecho presente no link: http://www.favelofagia.com/quem-somos. Acesso 

em: 23 maço 2017 
104 Entrevista no link: http://www.blogacesso.com.br/?p=8336. Acesso em: 23 

março 2017. 
105 Expressão presente no seguinte link: http://www.favelofagia.com/produtora-

literaria. Acesso em: 23 maço 2017. 
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escritores favelofágicos, pertencente as classes trabalhadoras e mais 

desfavorecidas. Através das palavras dos operários, tenciona-se 

desenvolver um projeto composto por vozes abafadas, que poderá 

revolucionar os imaginários e subverter o status quo literário e social. 

 A partir do conceito de Favelofagia, desse modo, inaugura-se a 

reflexão sobre novos e potenciais paradigmas estéticos. O neologismo 

Favelofagia compõe-se do termo favela, agregando ao sufixo grego 

−fagia− que significa “alimentar-se de”. Nesse sentido, a expressão 

sinaliza o ato de se alimentar da favela, das ideias, das experiências 

vividas e dos pensamentos surgidos nesses espaços, mas também se 

alimentar do outro, do próximo, do diferente, do desconhecido. A 

Favelofagia caracteriza-se por uma pluralidade de reflexões e de 

narrativas e o elemento que denota sua especificidade é a clara 

demarcação do lugar de enunciação e de fala, a partir do qual as 

reflexões e as narrativas dos escritores surgem e se propagam. 

 
 

Figura 5 - Imagem presente na página facebook do Bando Editorial 

Favelofágico sobre o Manifesto do coletivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://goo.gl/JLG5MW. Acesso em 27-04-2017. 

 

O coletivo favelofágico tenciona criar uma literatura que amplie 

os sentidos a partir da visão do explorado, do submisso, do sub-

representado, uma visão sobre o mundo não abstrata, mas real, concreta, 

tangível e corpórea, para que novos horizontes culturais, políticos e 
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sociais surjam: “É tempo de editar os contos dos sem réis, os contos sem 

réis”106, como se afirma na conclusão do manifesto favelofágico. 

 
Temos na favelofagia uma proposta de criação 

artística na qual a assinatura é a do sujeito 

consciente de sua condição de classe e identidade 

étnica. No caso brasileiro, estamos falando de um 

escritor pobre, comumente não-branco, por vezes 

morador de favela e que, de modo livre, produz 

ficção107.  

 

O movimento favelofágico evoca a experiência artística do 

movimento cultural antropofágico108, corrente artística modernista da 

década de 1920 no Brasil, cuja proposta teórica é apresentada no 

Manifesto Antropofágico109, ou Antropófago, publicado por Oswald de 

Andrade na Revista de Antropofagia, em 1928. O conceito de 

antropofagia refere-se, nesse contexto, à “deglutição" dos estilos e 

modelos internacionais para a produção de algo totalmente novo e com a 

cara do Brasil, combatendo o eurocentrismo da arte. Por influência 

direta do movimento antropofágico da década 20, o coletivo 

favelofágico tenciona paralelamente “antropofagizar a literatura 

contemporânea através de uma perspectiva de classe, gênero e 

identidade étnica..”110. A partir da leitura de clássicos como Carolina 

Maria de Jesus e Lima Barreto, elabora-se “favelofagicamente” uma 

literatura engajada, em que emerge a consciência da condição social, 

étnica e religiosa do escritor, consciência que se transforma em 

catalisador para tecer e propagar os escritos. 

                                                           
106 Trecho retomado no Manifesto Favelofágico disponível em: 

www.favelofagia.com/sobre-2-ct57 .Acesso em: 23 março 2017 
107 Trecho retomado em: http://www.blogacesso.com.br/?p=8336. Acesso em: 

23 março 2017. 
108 Antropofagia é a ação de comer carne humana, também definido  

canibalismo, um ritual praticado por algumas tribos indígenas, nas quais só se 

comia a carne dos inimigos valentes para incorporar suas qualidades positivas, 

como a bravura e a coragem. 
109 Manifesto disponível em: http://www.ufrgs.br/cdrom/oandrade/oandrade.pdf. 

Acesso em: 23 março 2017. No referido também está presente o manifesto Pau-

Brasil. 
110 Trecho presente na entrevista de Felipe Eugenio: 

http://www.blogacesso.com.br/?p=8336. Acesso em: 13 março 2017. 
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Mordemos a literatura brasileira, trazendo de seu 

cânone literário aquelas obras que alcançam essa 

dimensão crítica que nos interessa. Não 

inventamos roda alguma. Graciliano Ramos, João 

Cabral de Melo Neto, Lima Barreto, Carolina 

Maria de Jesus, Vianninha, Augusto Boal, 

Guarnieri, o próprio Machado de Assis, Érico 

Veríssimo, entre outros, além de contemporâneos 

como Nei Lopes, Ferréz, Conceição Evaristo e 

Luiz Ruffato, são exemplos que ofertam caminhos 

para refletir sobre a literatura que enfrenta, no 

lugar daquela que omite ou obedece111.  

 

Desse modo, compreende-se que há uma grande consideração dos 

clássicos; retomam-se os grandes da literatura brasileiras que 

incorporaram uma visão preocupada e crítica sobre a sociedade e suas 

épocas para serem analisados, estudados, criticados. A partir das 

reflexões produzidas coletivamente, que tomam ato geralmente nos 

seminários favelofágicos e nas residências literárias, tenciona-se 

produzir novas literaturas decoradas por novos paradigmas, construídas 

a partir de um lugar de enunciação não usual: “Produzir o novo, de uma 

nova forma, de um novo lugar” como constatado no manifesto 

favelofágico112. Os escritores favelofágicos fazem literatura “malcriada” 

e histórias que raramente se encontram nas livrarias: “histórias 

enegrecidas, histórias suburbanas, histórias transgêneras, histórias do 

trabalhador braçal e do intelectual que mora na favela”, diz Eugenio 

Felipe113, histórias que nascem a partir das experiências que mobilizam 

a “vida justa das pessoas” e o “peso insuportável do mundo injusto”. A 

Favelofagia é insurgente e transita pelo mundo da literatura como 

movimento ideologicamente rebelde, como forma de resistência aos 

modelos artísticos e culturais reconhecidos e canônicos, no intuito de 

“desfigurar a cultura vigente”, concordando assim com as palavras de 

Francavilla: “ribellarsi artisticamente rivela giá di per se una forma di 

                                                           
111 Trecho presente na entrevista de Felipe Eugenio: 

http://www.blogacesso.com.br/?p=8336. Acesso em: 25 março 2017. 
112 Trecho presente no manifesto no link em: http://www.favelofagia.com/sobre-

2-ct57. Acesso em: 28 março 2017. 
113 Entrevista no link: http://www.blogacesso.com.br/?p=8336. Acesso em: 23 

março 2017. 
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resistenza all'oppresione.”114 (2012, p. 70). Felipe Eugênio, de fato, 

afirma na entrevista que o movimento favelofágico tenciona contribuir 

para a mudança do mundo literário. 
 

Nos interessa a literatura que se sente incomodada 

com o mundo. Ela muda o mundo? Não 

diretamente, é claro. Mas se modificarmos o 

mundo literário, já estaremos satisfeitos. Apenas 

queremos deixar claro que o universo literário 

pode e deve ser disputado. A favelofagia não traz 

a favela para a literatura, ela expõe que os reis têm 

andado nus por aí. Mas esse conceito-nome 

[favelofagia] nos denuncia. E aí, parafraseando o 

Augusto Boal, nada de ser equidistantes, nós 

tomamos partido115. 

 

Assim sendo, a literatura que os favelofágicos tencionam 

modelar, como afirmado no manifesto do Bando, fundamenta-se na 

filosofia da práxis116, retomando assim o pensamento de Gramsci. 

Teoria e prática se juntam, palavra e ação se amalgamam e a partir desse 

encontro, gera-se uma literatura de palavras que transforma, que não 

passa inobservada e indiferente, impregnada de poder e de resistência: 

“minha língua é navalha” (p. 58), recita Gato Preto em seu conto 

presente na antologia da Literatura Marginal (2005). Paralelamente, no 

manifesto favelofágico, seus escritores replicam: “queremos ver se é 

possível sendo senhores da palavra e sabotadores da palavra, possam 

                                                           
114 “rebelar-se artisticamente sinaliza de imediato uma forma de resistência à 

opressão.” (2012, p.70, tradução nossa). 
115 Trecho retomado no link: http://www.blogacesso.com.br/?p=8336. Acesso 

em: 23 março 2017. 
116 Discutindo acerca da tese XI de Marx, que propõe mudar o mundo e não 

apenas interpretá-lo, Gramsci diz que essa tese “non può essere interpretata 

come un gesto di ripudio di ogni sorta di filosofia”, mas como 

“l’egemonica affermazione di unitá fra teoria e pratica... Se ne deduca 

anche che il carattere della filosofia della praxis è specialmente di 

essere una concezione di massa, una cultura di masse” (Quaderni del 

carcere). E afirma que: “per la filosofia della praxis, l’essere non può 

essere disgiunto dal pensare, l’uomo dalla natura, l’attività dalla 

materia, il soggetto dall’oggetto; se si fa questo distacco si cade in una 

delle tante forme di religione o nell’astrazione senza senso” (Ivi). 
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devorar com as palavras […]"117. Dessa forma, tanto a literatura 

favelofágica, quanto a literatura marginal de São Paulo visam à 

elaboração de 
 

testi di militanza sociale, segno di un conflitto 

latente e della posizione radicale  assunta da 

parte di molti giovani scrittori favelados; di 

sperimentazione, com il ricorso al lessico della 

favela; com il suo slang complesso, fantasioso e 

denso di incastri esogeni; di comunicazione 

intetertestuale com i linguaggi della cultura 

erudita e di quella populare118. 

(FRANCAVILLA, 2012, p. 78). 

 

Linguagens e literaturas plurais que geram práticas estéticas e 

políticas nesses dois contextos que se assemelham: o manifesto 

favelofágico recorda muito, de fato, o manifesto da literatura marginal 

elaborado por Ferréz, intitulado Terrorismo literário, citado acima. 

Ambos adotam uma linguagem direta, belicosa e crua e com recursos ao 

léxico da favela e da rua; questionam a necessidade de mudança e de 

crítica por meio da arte e criticam fortemente os modelos hegemônicos 

(certas vezes, de forma maniqueísta). 
 

“A favela morde, come e digere o mundo via 

literatura”, "Mas o mundo é indigesto, ó, 

Esteves!", uma voz de fora grita na nossa janela. É 

verdade, vozinha! Pra isso é que usamos o fígado. 

Sim, leitor, que nos acompanha até essa fase de 

compreensão fisiológica: temos um fígado que 

secreta o bile da filosofia da práxis119. 

 

                                                           
117 Trecho retomado no manifesto presente em: 

http://www.favelofagia.com/sobre-2-ct57. Acesso em: 23 março 2017 
118 “textos de militância social, símbolo de um conflito latente e da posição 

radical assumida por parte de muitos jovens escritores favelados; de 

experimentação mediante o uso do léxico da favela; com seu slang complexo, 

fantasioso e denso de conexões exógenas; de comunicação intertextual com as 

linguagens da cultura erudita e daquela popular.” (FRANCAVILLA, 2012, p. 

78, tradução nossa). 
119 Trecho presente no manifesto disponível em: 

http://www.favelofagia.com/sobre-2-ct57. Acesso em: 23 março 2017. 
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No manifesto favelofágico, critica-se, por exemplo, a academia 

que, a partir da década de 1990, apropria-se do tópico favela, tornando-o 

um modismo temático e um “campo sistematicamente utilizado para 

estudar as mais várias questões ligadas à pobreza.” (VALLADARES, 

2006, p. 163). Os favelofágicos sublinham que a favela “não será 

comida do bandejão universitário”, mas seus moradores se 

transformarão em operários da palavra e “é dali, da favela, que faremos 

a literatura – a mais fantástica que for.”120. 

Além disso, os favelofágicos estão cientes de que a literatura 

pode ser um potente dispositivo criador de estereótipos e imaginários 

que contribuiu, sobretudo, através das transposições cinematográficas 

dos textos literários (basta pensar em Cidade de Deus) para a construção 

de uma realidade homogeneizada sobre as periferias e as favelas, em que 

violência, criminalidade e pobreza imperam. 
 

Quase metade dos filmes de grande circulação do 

cinema são originários da literatura, o que nos 

leva a perceber que a literatura quase que 

compreende metade do universo de 

telespectadores que é massificado no grande 

cinema, cinema que aparece no Netflix, cinema 

dos “cinemões”. A literatura invade novelas, 

séries. A literatura cria tipos: ela reconhece e 

reafirma estereótipos – assim como ela pode ser 

também reativa em relação a eles121. 
  

Como afirmado na citação acima, a literatura, além de criar e 

reproduzir estereótipos que essencializam, reduzem e menosprezam as 

favelas, pode gerar, por exemplo, por meio da Favelofagia, novos 

paradigmas e novas leituras, novos sentidos e novas percepções sobre as 

periferias. É, de fato, o propósito do Bando Editorial Favelófagico, que 

através do dispositivo-literatura oferece imagens múltiplas e distintas, 

diversificando-as com relação àquelas que a narrativa dominante 

costuma divulgar. A literatura favelofágica torna-se um instrumento 

para produzir contra-narrativas literárias sobre as periferias, 

comprometendo-se a divulgar proposições e leituras sobre outros 

                                                           
120 Trecho presente no manifesto disponível em: 

https://www.favelofagia.com/sobre-2-ct57. Acesso em: 23 março 2017. 
121 Trecho presente no link: http://www.favelofagia.com/sobre. Acesso em: 23 

março 2017. 
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mundos. Desse modo, através da subversão desses estereótipos, dá-se 

ênfase à potência e à vitalidade desses espaços, que permanecem sendo 

abaladas pela narrativa dominante. 

 A estética da violência, por exemplo, é um dos eixos centrais 

que a literatura e o cinema ergueram ao retratar a favela, como 

constatado acima: explícita e cruenta na Cidade de Deus de Paulo Lins e 

apropriada como instrumento de denúncia e de crítica pela literatura 

marginal de 2000. A violência manifesta-se, portanto, por meio da 

literatura “como tema, como materia sociale, materia del testo, violenza 

nel linguaggio e violenza come progetto.”122 (FRANCAVILLA, 2012, 

p. 70). Nos dois casos citados, reconhece-se a violência como elemento 

constituinte da realidade favela, como já constatado. Por outro lado, a 

literatura favelofágica recusa reconhecer esse símbolo como 

componente principal nos contos que representam as favelas ou nos 

textos narrados a partir desse lugar. A violência, segundo o coletivo 

carioca é, sim, uma questão real nos bairros periféricos em que ocorrem 

conflitos armados latentes, assim como decorre no complexo de 

Manguinhos; contudo, não se aceita essa imagem como único símbolo 

dessa realidade, tencionado criticar e escapar da espetacularização e 

romantização dessa; a violência é concebida como estigma que mancha 

todas as experiências e vivências que lá decorrem. O favelofágico é 

contra a imagem da favela como produtora da violência espalhada pela 

narrativa dominante, mas que é também reapropriada pelo discurso do 

sub-representado, como ocorre em Linz e em Ferréz. Tenciona-se 

romper com a visão da favela como território de exceção; pelo contrário, 

pretende-se enfatizar a humanidade, a criatividade e a riqueza que se 

espalha através da arte e da cultura que lá nascem, lugar de disputa para 

novas possibilidades políticas e sociais, como resposta a um mundo 

desigual e injusto. Desenvolve-se, desse modo, uma atitude contra a 

estereotipagem, contra os valores estabelecidos e dominantes na procura 

da diversidade e de novas estéticas. 
Graõs imastigáveis123 é o primeiro fruto desse projeto literário e 

“primeiro experimento favelofágico”. 

                                                           
122 “como tema, como matéria social, matéria do texto, violência na linguagem e 

violência como projeto.” (FRANCAVILLA, 2012: p.70, tradução nossa). 
123 Referência direta ao verso da poesia Catar Feijão de João Cabral de 

Melo Neto: “um grão imastigável, de quebrar dente”. O poema faz parte 

do livro A Educação pela pedra  (1997), cuja primeira edição foi publicada 

em 1965.  

http://www.passeiweb.com/na_ponta_da_lingua/livros/resumos_comentarios/a/a_educacao_pela_pedra
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Figura 6 - Capa do Livro Grãos Imastigáveis do Bando Editorial 

Favelofágico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://www.favelofagia.com/. Acesso em 27-04-2017. 

 

Resultado da primeira residência literária em 2015, o livro é uma 

antologia de contos de ficção elaborados por treze escritores, que, 

incentivados por oficinas literárias, pelos intercâmbios de ideias e de 

experiências, pela vivência coletiva e pelas divagações urbanas pela 

cidade do Rio, escreveram contos fictícios, porém com uma grande dose 

de realismo, sobre os dramas da classe trabalhadora, as histórias, as 

emoções, as tristezas, as preocupações, os desejos, os desconfortos, as 

dificuldades, os sofrimentos de seus personagens. Os protagonistas 

vivem o cotidiano da cidade, pela qual não param de transitar, por seus 

subúrbios, suas favelas, suas áreas centrais; mas há também personagens 

com histórias encenadas em ambientes rurais. 

 
Travestidos de garis, de técnicos de informática, 

de professores do ensino público, de integrantes 

da velha guarda de escola de samba, de agitadores 

culturais, de militantes de movimento negro, de 

carnavalescos, de estudantes universitários, de 

atrizes, de funcionários públicos e de marceneiros, 

esses autores favelofágicos podem estar agora 
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mesmo, sem pose nem pompa, ao lado do seu 

leitor durante uma viagem de ônibus124. 

 

Cabe ressaltar, como já constatado, que não necessariamente se 

retrata a favela, mas escolhem-se também outros cenários. Isso implica 

pensar que a Favelofagia e os contos favelofágicos em questão não 

mostram uma visão fechada da favela em si mesma, mas apresentam 

uma realidade que comunica com outros espaços urbanos e também 

rurais. A Favelofagia abre-se ao mundo e se funda a partir da 

pluralidade temática que emerge nos contos do livro Grãos 

Imastigáveis, uma perspectiva que dificilmente esbarra em outras 

literaturas, que seleciona a favela como temática e cenário a ser 

representado, quebrando assim a ideia de que os moradores da favela 

podem narrar apenas histórias sobre suas realidades. 

 Desse modo, a Favelofagia fundamenta-se a partir de uma 

estética barroca, porque a pluralidade temática e dos cenários que 

afloram a partir do espaço-favela permite vislumbrar a abrangência e o 

potencial criativo dessa. Esse lugar de enunciação a partir do qual 

quebrar os paradigmas da beleza, do belo, do perfeito, encara o padrão 

literário hegemônico, que continua a reproduzir e preservar tais valores. 

Francavilla atribui ao espaço da favela o conceito de barroco associando 

a ideia babélica de desordem e confusão, elementos que caracterizam a 

narrativa dominante, como afirmado neste trecho. 

 
In termini di percezione estetica si é parlato della 

favela come manifestazione del barrocchismo, 

perenne riscrittura del paesaggio urbano 

attraverso le forme del riciclaggio e dell'aggiunta 

casuale, patchwork, bricolage, e soprattutto 

ibrido, elevandola cosi a luogo a metafora 

facilmente includibile nel copioso arsenale del 

postmoderno. Non soltanto la letteratura ma 

anche il cinema, l'arte e la fotografia ne 

continuano a rilevare il codice babelico composto 

di materiali assemblati senza libretto di istruzioni, 

pericolosamente incuranti delle elementari regole 

della sicurezza e delle conseguenze naturali della 

meteorologia e opposti all'ordito geometrico e 

                                                           
124Trecho presente em: http://www.favelofagia.com/livro-1. Acesso em: 23 

março 2017. 



148 

 

 

regolare del centro. Un rizoma inconcluso e 

declinato in disordine ed eccesso e 

contraddistinto da edilizia di tipo infimo, privo di 

plausibili coordinate arquitettoniche.125 (2012, p. 

77). 

 

Do meu ponto de vista, seria inovador conceber a favela dos 

contos favelofágicos como resultado de uma concepção barroca, e 

sustento-me na proposta de Santos (1998), que a interpreta como lugar 

plural, aberto, com um poder e uma “imaginação centrifuga, subversiva 

e blasfema.” (p. 331). O barroco, desse modo, corresponde na leitura de 

Santos a “uma metáfora cultural para designar o tipo de subjetividade e 

de sociabilidade capaz de explorar e de querer explorar as 

potencialidades emancipatórias da transição paradigmática. [...].” 

(SANTOS, 1998, p. 357-358). Debate-se, assim, sobre a posição de 

“marginalização que possibilitou uma criatividade cultural e social 

específica, diversificadamente elaborada em múltiplas combinações, ora 

altamente codificada, ora caóticas, ora eruditas, ora populares, ora 

oficiais, ora ilegais […]”  (SANTOS, 1998, p. 357-358).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 “Em termos de percepção estética, discutiu-se sobre a favela como 

manifestação do barroquismo, eterna reescritura da paisagem urbana através de 

forma de reciclagem e de junção casual, patchwork, bricolage e, sobretudo 

híbrido, incluindo esse espaço no panorama pós-moderno. Não apenas a 

literatura, mas também o cinema, a arte e a fotografia continuam a relevar o 

código babélico composto por materiais juntados caoticamente, perigosamente 

indiferente às regras básicas de segurança e às consequências naturais da 

meteorologia e opostos às formas geométricas e regulares do centro. Um rizoma 

inconcluso e declinado, em desordem e excesso e contra diferenciado pela 

edilícia de forma mísera, sem coordenadas arquitetônicas plausíveis.”(2012, p. 

77, tradução nossa).  



149 

 

 

Figura 7- Imagem presente na página facebook do Bando Editorial 

Favelofágico. 

 
Fonte: https://goo.gl/ekh9A8. Acesso em 27 abril 2017. 

 

Isso posto, a multiplicidade temática, a liberdade criativa de 

expressão, o distanciamento do cânone literário, a consideração dos 

clássicos engajados, a pluralidade dos cenários, o ecletismo e a 

variedade dos personagens criados a partir das perspectivas dos 

escritores periféricos são os marcos da Favelofagia, cujo projeto 

apresenta-se como contra-hegemônico, plural, politizado, engajado, livre 

dos cânones e com sede de uma prática e de transformação. 

Concebendo-a como uma nova manifestação dentro da literatura 

marginal, o coletivo favelofágico posiciona-se longe do cânone literário, 

atuando como uma literatura menor, categorizada como tal não por ser 

protagonizada por uma minoria, mas por sua “[...] condizione 
potenzialmente rivoluzionaria” (2012, p. 09), como confirma 

Francavilla, segundo o qual, essa característica é intrínseca a todas as 

literaturas menores, por ser sua oposição inovadora e insurgente respeito 

à literatura padronizada. A margem pode ser um lugar de novas 

possibilidades artísticas e literárias, podendo subverter o padrão 

hegemônico que, de fato, contribui para a visão da literatura como um 

mundo privilegiado da elite letrada. Os iletrados, ou melhor, os não 

privilegiados, isso é, os escritores marginais, “reclamam o direito de 

falarem por si mesmos, sem os freqüentes (sic) mascaramentos impostos 

quando abordados a partir de uma perspectiva do centro para a 

periferia.” (BENVENUTO, 2006, p. 02) . 

Para finalizar esse segundo capítulo, apresentarei uma breve 

síntese sobre as contra-narrativas construídas pelo coletivo Anarkofunk 
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e pelo Bando Editorial Favelofágico, introduzindo questões que 

retomarei no quarto capítulo. Apesar de essas construções serem 

diferentes tanto em um plano narrativo e estético quanto ideológico, os 

dois coletivos visam, através de imagens e discursos distintos, alcançar 

o mesmo propósito: apresentar a periferia como espaço de luta e de 

transformação e ressignificar o conceito de periferia por meio de 

interpretações plurais e multifacetadas, recusando o imaginário e as 

narrativas hegemônicas sobre essa. O Anarkofunk descreve a favela 

como espaço de materialização de ideais anárquicos que se dará através 

da revolução, da desobediência e da luta contra o Estado, legitimando a 

violência do oprimido como instrumento de resistência. O Bando 

Editorial Favelofágico retrata a periferia como espaço de fala plural, a 

partir do qual seus moradores contribuem para constituir novos cânones, 

novos paradigmas literários, políticos e sociais, recusando as lógicas 

mercadológicas tradicionais e a narrativa dominante da violência que 

invisibiliza qualquer outra leitura e concepção sobre esse espaço. Os 

dois coletivos surgidos nessa última década, portanto, contribuem 

através da música e da literatura, para a constituição de narrativas 

contra-hegemônicas, engajadas, politizadas, transformadoras sobre as 

periferias, ambas as visões enunciadas a partir do olhar da favela. 
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3. DETECTANDO CONTRA-NARRATIVAS 

SOBRE AS PERIFERIAS NAS ARTES. O CASO DE 

LISBOA. 

  

 Como exemplos de manifestações que contêm contra-narrativas 

sobre as periferias de Lisboa, seleciono, em primeiro lugar, o rap 

cantado por africanos e afrodescendentes, discutindo mais 

especificamente o trabalho dos rappers LBC Soldjah e Chullage; e, em 

segundo lugar, quatro filmes do cineasta Pedro Costa: Ossos (1997), No 

Quarto de Vanda (2000), Juventude em Marcha (2006) e Cavalo 
Dinheiro (2014). Diferentemente dos casos analisados no contexto 

carioca, − muito recentes e pouco estudados −, as manifestações 

artísticas de Lisboa selecionadas tiveram início no final dos anos 90, 

tendo sido já objeto de estudo em várias pesquisas, que mencionarei 

neste trabalho. Essa diferença temporal entre as manifestações do Rio e 

de Lisboa demonstra a dificuldade com a qual me deparei em conseguir 

encontrar manifestações mais recentes e mais engajadas, que pudessem 

apresentar contra-narrativas sobre a periferia de Lisboa, temática que 

aprofundarei no quarto capítulo. A partir dos exemplos mencionados, 

observa-se a diversidade temática e ideológica que emerge nos casos de 

estudo, que, por outro lado, compartilham um aspecto crucial: a 

centralidade do africano e afrodescendentes como protagonista e porta-

voz dos bairros marginais. A periferia, no rap de LBC Soldjah, é 

retratada como um espaço diaspórico e transnacional que vem cantada 

em crioulo, assumido como arma linguística e política para romper com 

a colonialidade; Chullage, por sua vez, representa uma periferia que 

busca um diálogo com a sociedade, lutando contra o racismo e 

procurando aceitação da diferença, inclusão e integração. Os dois 

rappers, fortemente engajados e críticos frente à sociedade 

contemporânea, tencionam criar novos modelos, novos paradigmas e 

concepções que possam oferecer uma imagem mais positiva e 

acolhedora dos bairros mais marginalizados. Nos filmes de Pedro Costa, 

coexistem várias narrativas sobre a periferia: a narrativa dominante que 

interpreta a periferia como espaço do degrado, do vício e da doença e a 

contra-narrativa que a lê como espaço socialmente abrangente, protetivo 

e acolhedor, com o qual os moradores estabelecem um vínculo afetivo. 

O fato de esse espaço ter sido retratado pela primeira vez por um 

cineasta simboliza uma novidade e, assim sendo, uma contra-narrativa, 

já que o cinema nacional anterior invisibilizou as periferias e seus 
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moradores, preferindo retratar lugares reconhecidos pelo imaginário 

nacional – a cidade burguesa, os bairros populares de Lisboa e as áreas 

rurais. Antes de debater sobre as contra-narrativas criadas pelo rap 

cantado por africanos e afrodescendentes, apresentarei uma breve 

história sobre o surgimento do rap em Portugal; e como introdução aos 

filmes de Pedro Costa, apresentarei um panorama sobre a história do 

cinema nacional português, para poder oferecer uma melhor 

compreensão dos contextos estudados. 

 

A POÉTICA DIASPÓRICA DO RAP CANTADO POR 

AFRICANOS E AFRODESCENDENTES. 

 

Apresentando uma breve história sobre o surgimento 

do rap em Portugal 

 

 Miratejo é o bairro fulcral no que se diz respeito à emergência 

do rap surgido em Portugal no final da década de 80 (CONTADOR; 

FERREIRA, 1997; BARBOSA, 2004; FRADIQUE, 2006); o bairro é 

localizado na “margem sul do rio Tejo, no prolongamento suburbano da 

cidade de Lisboa, ocupada por uma população jovem e maioritariamente 

migradora.” (FRADIQUE, 2006, p. 125). Chelas, na zona oriental de 

Lisboa, é um bairro considerado também central para o desenvolvimento 

deste estilo musical, como indica Barbosa (2004); contudo, de forma 

geral, a Margem sul, em que se localiza o bairro Miratejo, é reconhecida 

como lugar do surgimento do rap no país. No início, o rap em Portugal 

equivalia a uma clara imitação do rap norte-americano, acentuado pelo 

uso do black english por parte dos rappers portugueses. Um momento 

significativo na história do rap em Portugal foi o show do rapper 

brasileiro Gabriel O Pensador, ocorrido em 1994, no Pavilhão Carlos 

Lopes, que a comunidade hip hop de Lisboa presenciou. A partir desse 

evento, a língua portuguesa começou a ser valorizada e usada mais 

frequentemente (CONTADOR; FERREIRA, 2006), geralmente 

misturada com o calão urbano de origem africana, sinalizando um 

momento crucial para a história do luso hip hop. No mesmo ano, houve 

a estreia do álbum Rápublica126 para o grande público (FRADIQUE, 

                                                           
126 O álbum foi editado pela Sony Music e foram vendidos cerca de 15 mil 

exemplares, como afirmam Contador e Ferreira (1997). Esse álbum reúne Boss 

AC, os Zona Dread de D-Mars, os Family de Melo D, os Black Company de 
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2006), demonstração do imediato interesse do mercado musical por esse 

estilo. O álbum contém canções de vários rappers e de diferentes estilos, 

em que se realizam críticas a determinadas questões sociais e políticas 

do país, particularmente o racismo e a degradação das periferias, como 

pode se ler nas seguintes duas músicas: 

 
Vejo nos bairros degradados gente com fome 

Que não come 

Gente que não trabalha e não dorme 

Democracia é um pão para mim e dois para ti 

Mas não foi assim que eu aprendi 

Que bom que seria igualdade entre as raças 

Respeitar as diferenças é algo que talvez não faças 

Culturas diferentes devem aprender entre si 

Viver entre si e conviver entre si 

Com tanta miséria pra quê que queremos guerra 

Só porque sou negro mandam-se para a minha terra 

Mentalidades tacanhas e ignorantes 

Gente que quer que tudo seja como dantes 

Querem um novo Hitler, um novo Salazar 

Racistas e Fascistas para o mundo acabar, não! [...]127 

 

[...] vamos lá ao nosso assunto 

Não é o momento de começar 

A história num estilo lento 

O racismo está nas ruas de Lisboa 

E o governo finge que tudo está na boa 

Mas que se lixe o governo 

Porque transformou as ruas num inferno 

Cheias de drogas, sida e prostituição 

E não faz nada para mudar a situação [...]128 

 

Cabe ressaltar que, desde o início, a indústria musical interessou-

se por um rap intervencionista e crítico com respeito à narrativa pós-

                                                                                                                           
Guto e Bambino, os Líderes da Nova Mensagem de MC Nilton ou os New 

Tribe de Lince. A canção pela qual o álbum se tornou famoso se intitula Nadar, 

cantada pelos Black Company. 
127 Música cantada por Boss AC e Q-Pid, título A Verdade de Boss AC, in 

Rapública, Sony, 1994. 
128 Cantada por Zona Dread, título Só Queremos Ser Iguais, in Rapública, Sony, 

1994. 
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colonial129 portuguesa dos anos 90. Segundo Fradique (2006), 

diferentemente do rap de outros países, o rap português “remete para um 

discurso politicamente correcto, ou seja, fala de tolerância, da não 

violência, da luta contra a droga, a aids e o racismo” (p. 122), razão pela 

qual, isso implicou o rápido “processo de entrada do rap para o 

mainstream cultural da sociedade portuguesa.” (p. 122). Fradique 

também discute sobre a institucionalização forçada que a imprensa 

musical procurou realizar entre 1992 e 1993 para inaugurar o 

“movimento hip hop português” e levantar a “nova alma da produção 

nacional.” (2006, p. 124). 

 Para além das questões sobre a institucionalização do 

movimento rap, cabe ressaltar que, já na coletânea Rápublica, a 

influência dos rappers africanos e afrodescendentes em Portugal e de sua 

cultura apresentava-se crucial. O grupo Family era composto por MC's 

de origem cabo-verdiana e gravou o primeiro tema de hip hop rimado 

em crioulo, intitulado Rabola Bô Corpo e presente no álbum Rápublica; 

na canção acima citada de Zona Dread, intitulada Só Queresmo ser 

Iguais, retrata o racismo vivido em Portugal, e na música de Funky D 

intitulada Minha Banda, discute a situação bélica então vivida em 

Angola. De fato, um dos primeiros a ser reconhecidos como pai do rap 

em Portugal foi General D130, rapper de ascendência moçambicana que 

se tornou famoso com sua canção Portukkal é um erro em que realiza 

críticas à sociedade dominada pelo racismo e à perpetuação de uma 

leitura colonial sobre a realidade vivida pelos africanos e 

afrodescendentes que moram em Portugal, temáticas que se 

reapresentarão nas músicas dos rappers das décadas posteriores, como 

observarei. 

 No início de 2000, o rap continuou a manter sua centralidade na 

cultura e indústria musical do país, e isso se tornou mais visível através 

                                                           
129 Após o fim da ditadura de Salazar e do império colonial em 1974, Portugal 

entrou numa fase de europeização com a entrada na União Europeia em 1986. 

Fradique diz que Portugal se tornou “uma sociedade pós-colonial à moda da 

Europa.” (2006, p. 123). 
130Informações sobre General D: “Em 1990 foi um dos organizadores do 

primeiro festival rap em Portugal realizado na sala Incrível Almadense, em 

Almada, com a primeira formação dos Black Company, da qual fazia parte, ou 

os African Power”, trecho do artigo presente em: 

https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/general-d-uma-historia-nunca-

contada-331877. Acesso em: 29 março 2017. 
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do aumento das produções musicais no mercado e do alcance de um 

público maior. O rap como estilo provindo das periferias estava sendo 

consumido por um público mais heterogêneo, não limitado aos bairros 

mais marginais; desse modo, superou as fronteiras geográficas das 

periferias, alcançando as áreas mais centrais da cidade. Em uma 

entrevista, Barbosa (2004) perguntou a alguns rappers de Lisboa se o 

rap pode ser ainda considerado um fenômeno do gueto ou se isso é 

apenas um imaginário comum e estereotipado que se conserva. A 

resposta da maioria foi que, hoje em dia, não pode ser considerado 

apenas uma manifestação do gueto e da periferia, apesar de se 

reconhecer sua proveniência de um ambiente social e geograficamente 

marginal. A esse respeito, o rapper Chullage diz que “o rap é algo que 

nasce num contexto sócio-económico (sic) desfavorecido. Agora, hoje 

em dia não é só um fenómeno de gueto, mas também é um fenómeno 

que não é do gueto.” (BARBOSA, 2004, n.p.)131. 

 Desde seu aparecimento em Portugal, o rap concebeu-se como 

um fenômeno que transitava entre a politização e a intervenção social e 

a mediatização do mainstream e a ostentação consumista. Logo, é 

possível identificar duas diferentes vertentes do rap: um rap comercial, 

chamado de sell-out, menos engajado e concebido particularmente como 

música de entretenimento; e o rap underground, o rap de rua, que se 

caracterizava por apresentar propósitos mais críticos e de intervenção 

social. Essa distinção não deve ser vista como rigorosa e imutável, 

devido ao fato de que há, por exemplo, raps comercializados com uma 

visão mais crítica, como demonstra o álbum Rápublica. 

 Nessa primeira parte do terceiro capítulo, meu objetivo é 

discutir sobre o rap utilizado como instrumento para manifestar a 

própria leitura do mundo e por meio do qual criticar as injustiças que 

dominam na sociedade. Refletirei sobre o rap que se transforma em 

arma política para reivindicar direitos identitários e sociais. (MARTINS, 

2013). Isso decorre principalmente em Lisboa, onde o rap assume o 

papel de afirmação identitária, particularmente para os africanos e 

afrodescendentes. Diferentemente do rap produzido no Porto, o outro 

maior centro urbano de Portugal, existe, de fato, uma grande 

“comunidade de jovens negros nos subúrbios de Lisboa de consideráveis 

dimensões, que não se reflete no espaço urbano do Norte [...].” 

                                                           
131 Registro aqui, que a referida obra consultada não estava paginada, portanto 

estará indicada por n.p. 
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(FRADIQUE, 2006, p. 139). Observa-se que o rap produzido nas 

periferias de Lisboa é concebido como o principal meio de expressão do 

movimento diaspórico negro, do qual os africanos e afrodescendentes 

tornam-se porta-vozes das realidades marginais e marginalizadas da 

capital portuguesa, protagonizando a estética da diáspora e contribuindo 

para a criação de contra-narrativas sobre as áreas fortemente 

desvalorizadas pelo imaginário nacional dominante, como demonstrarei 

em seguida. 

 

O rap cantado por afrodescendentes e africanos: Lbc 

Soldjah e Chullage 

 

 O rap sobre o qual me interessará refletir a partir dos estudos de 

Barbosa (2004), Fradique (2006), Raposo (2010), Martins (2013), 

Oliveira (2015a, 2015b) e Aderaldo e Raposo (2016) pode ser definido 

como political rap, um rap engajado em que se realizam críticas e 

denúncias ao sistema hegemônico político e social e que, no contexto 

português, mistura-se fortemente com as temáticas relativas às 

condições dos imigrantes. Como já mencionado, refiro-me ao rap 

cantado por afrodescendentes e africanos, que pode ser rimado tanto em 

crioulo132, quanto em português. As músicas cantadas por rappers 

afrodescendentes e africanos revelam narrativas que correspondem a 

“[...] registros tanto das condições objetivas como subjetivas dos 

indivíduos e da comunidade bem como são uma crítica das políticas 

macrossociais que expõem a violência e a colonialidade da segregação 

através do ‘problema’ da imigração”. (OLIVEIRA, 2015a, n.p). Isso 

posto, o rap transforma-se em um instrumento que alguns jovens negros 

utilizam para divulgar a própria visão do mundo, geralmente silenciada 

pelo discurso público e midiático, que pelo contrário, retrata e transmite 

frequentemente imaginários preconceituosos sobre as realidades vividas 

por esses jovens. Assim sendo, considero que os rappers 

afrodescendentes e africanos contribuem para a constituição de contra-

narrativas sobre as periferias urbanas como espaços diversos, 

heterogêneos, positivos, ativos e de resistência contra a opressão da 

                                                           
132 Apresenta-se a distinção que Souza (2009) propõe entre o rap tuga e o rap 

crioulo. Enquanto o primeiro é o rap cantado pelos portugueses de origem; o rap 

crioulo é cantado em língua crioula pelos africanos-portugueses ou luso-

africanos. 
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colonialidade social, cultural e política, que se impõe fortemente na 

contemporaneidade através das políticas adotada pelo Estado; 

simultaneamente, constituem contra-narrativas que visam a integração e 

a inclusão na sociedade portuguesa, como observarei mais em diante. 

Fradique (2006) afirma que 

 
no caso dos jovens negros portugueses, o rap 

funcionou como a estrutura de significação que 

permitiu conferir sentido à experiência da 

diáspora. A “descoberta” de uma “cultura” 

alternativa à dos seus pais possibilitou não só criar 

novas identidades diaspórica como legitimar a sua 

visibilidade [...]. (p.125). 

 

Desse modo, o rap, além de seu papel contestador e de criador de 

narrativas alternativas, agiu como dispositivo para a formação da 

identidade suburbana negra e diaspórica na sociedade pós-colonial de 

Portugal, constituída por meio das vozes dos protagonistas dessa 

diáspora. (HALL, 2001; 2003). O conceito de diáspora é concebido 

como uma experiência que  

 
não é definida por pureza ou essência, mas pelo 

reconhecimento de uma diversidade e 

heterogeneidade necessárias; por uma concepção 

‘identidade’ que vive com e através, não a 

despeito, da diferença; por hibridização. 

Identidades de diáspora são as que estão 

constantemente produzindo-se e reproduzindo-se 

novas, através da transformação e da diferença. 

(HALL, 2003, p. 75). 

 

Assim sendo, a diáspora é concebida como uma condição que 

“[...] consente em reinterpretar os valores e os discursos relacionados 

com a terra de origem e reformulá-los com os do novo espaço.” 

(LORIA, 2016, p. 179). Nessa lógica, o rap permitiu a criação de um 

novo espaço cultural, cujas fronteiras brandas permitiram a fusão de três 

elementos como afirma Contador (2001): a negritude, a africanidade e a 

portugalidade133. Contudo, o conceito de diáspora pode revelar-se 

                                                           
133 O conceito portugalidade sinaliza um conjunto de qualidades do que ou de 

quem é português, qualidades construídas a partir de mitos, eventos e 
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também como “um conceito fechado que se apoia sobre uma construção 

binária de diferença. Está fundado sobre a construção de uma fronteira 

de exclusão e depende da construção de um ‘outro’ e de uma oposição 

rígida entre o dentro e o fora.” (HALL, 2003, p. 36). Hall continua 

afirmando que  
as configurações sincretizadas da identidade 

cultural requerem a noção derridiana de 

différance, uma diferença que não funciona 

através dos binarismos, fronteiras veladas que 

separam finalmente, mas são também places de 

passage (lugares de passagem) e significados que 

são posicionais e relacionais, sempre em deslize 

ao longo de um espectro sem começo nem fim. 

(HALL, 2003, p. 36). 

 Essa leitura permite, desse modo, evitar e superar as 

dicotomizações que o conceito diáspora pode facilmente gerar. Assim 

sendo, reconhece-se os limites que o uso do conceito de diáspora pode 

gerar, podendo, por um lado, contribuir para a forte dicotomização entre 

a identidade hegemônica e a alteridade exógena e por outro lado, 

idealizar o mito da mestiçagem134. Esse último conceito, por exemplo, 

                                                                                                                           
personagens históricos, valores e símbolos da cultura portuguesa como o 

sebastianismo, o saudosismo, a era dos descobrimentos, o fado, e os escritores 

Luís de Camões e Fernando Pessoa. Conceito utilizado particularmente na 

época do Estado Novo de Salazar, a portugalidade simboliza a autenticidade da 

identidade lusa baseada nas caraterísticas antes citadas -e por outras que 

apresentarei no terceiro capítulo-, acompanhadas por uma grande dose de 

nacionalismo, no intuito de exaltar o ser português e enaltecer os valores 

nacionais. A esse respeito, Lourenço afirma que foi fabricada “uma lusitanidade 

exemplar, cobrindo o presente e o passado escolhido em função da sua 

mitologia arcaica e reaccionária que aos poucos substituiu a imagem mais ou 

menos adaptada ao país real dos começos do Estado Novo por uma ficção 

ideológica, sociológica e cultural (…), por ser ficção oficial, imagem sem 

controlo nem contradição possível de um país sem problemas (…) que 

conciliava o capital e o trabalho, a ordem e a autoridade com um 

desenvolvimento harmonioso da sociedade”. (LOURENÇO, 1988, p.28). Desse 

modo, observa-se hoje em dia o caráter datado e a problematicidade do uso do 

conceito de portugalidade, por ser comumente conotado com o nacionalismo e o 

patriotismo reacionário, típicos da época do Estado Novo.  
134 Existe uma literatura muito ampla que critíca o conceito de mestiçagem, 

formulado por Franz Boas e re-apresentado por Gilberto Freyre no contexto 

brasileiro para descrever as caraterísticas da colonização portuguesa (sobre essa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Différance
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fundamenta-se na visão romantizada da diáspora, concebendo-a como 

miscigenação pacífica e orgânica, sem ser fruto da imposição violenta 

do colonizador ou do colono, como se apresenta na visão do 

lusotropicalismo135. O conceito de mestiçagem, concebido como 

ideologia política que visa a busca da homogeneidade e da assimilação 

do diferente à cultura e à simbologia da nação mestiça (COSTA, 2001) é 

fortemente criticado por Chamoiseau (1990), por Glissant (1996) e por 

Oliveira (2015a), que consideram mais apropriado o uso da noção de 

crioulidade (GLISSANT, 1996). Por crioulidade, entende-se “uma 

aniquilação da falsa universalidade, do monolingüismo (sic) e da pureza 

[…], encontra-se na crioulidade o que se harmoniza com o Diverso” 

(CHAMOISEAU, 1990, n.p.)136; isso posto, surge para não deixar em 

um segundo plano a questão da violência, da destruição, da negação e da 

resistência que a miscigenação forçosa determinou, em que “línguas, 

raças, religiões, costumes, maneiras de ser de todas as faces do mundo, 

encontraram-se brutalmente desterritorializadas, transplantadas em um 

contexto onde tiveram que reinventar a vida.” (GLISSANT, 1996, 

                                                                                                                           
última questão, ver nota de rodapé 135). Noguera (2011) critíca o conceito de 

mestiçagem, considerando-o dificultoso e caótico,  por não poder ser visto como 

alternativa ao racismo e como forma para compreender as sociedades 

etnicamente heterogêneas, porque continua recriar e confirmar a dicotomia 

mestiço vs. puro. Sergio Costa também critíca o conceito no livro Dois 

Atlânticos: Teoria Social Anti-Racismo, cosmpolitismo (2006) e analisa a 

questão referindo-se ao contexto brasileiro no artigo Mestiçagem e seus 

contrários. Etnicidade e Nacionalidade no Brasil Contemporâneo (2001). 

Nesse último texto, declara, de fato, que “recentemente, denuncia-se a própria 

mestiçagem como forma de exclusão social e cultural, na medida em que esta de 

fato justifica e legitima a posição inferior dos não-brancos. (2001, p. 144). 
135 Conceito formulada por Gilberto Freyre, segundo o qual a colonização 

portuguesa se caracteriza por esses elementos: “miscibilidade, mobilidade e 

adaptabilidade climática” (COSTA, 2001, p. 146), razões pelas quais os 

portugueses eram considerados colonizadores mais humanos, amigáveis e mais 

abertos às diversidades. O Estado Novo de Salazar se apoiou nessa leitura 

lusotropicalista para justificar a colonização portuguesa do século XX.  Sugiro 

ler o artigo intitulado o lusotropicalismo e o colonialismo português tardio, 

presente no link: http://www.buala.org/pt/a-ler/o-luso-tropicalismo-e-o-

colonialismo-portugues-tardio 
136 Registro aqui, que a referida obra consultada não estava paginada, portanto 

estará indicada por n.p. 
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n.p.)137. Desse modo, a crioulidade é concebida como “ [...] "o mundo 

difratado mas recomposto", tempestade de significados em um só 

significante: uma Totalidade”. (CHAMOISEAU, 1990, n.p.).  A estética 

de diáspora baseada na ideia de crioulidade e não da mestiçagem 

manifesta-se no rap cantado pelos afrodescendentes e africanos, em que 

de fato, a violência e a segregação que caracterizam a vivência nos 

bairros periféricos da capital se tornam questões centrais de crítica na 

poética apresentada nas músicas, como observarei. 

  Oliveira (2015a) observa o rap também como meio através do 

qual se aponta a “condição negada da nacionalidade portuguesa como 

ponto de partida também para uma trajetória retrospectiva que remonta à 

história dessa negação: a colonização e a escravidão que estão na base 

das demais negações sobre as imigrações contemporâneas.” (n.p). Desse 

modo, os rappers, com suas músicas, referem-se e debatem contra as 

alterações da lei da imigração e da nacionalidade realizadas no período 

pós-independência, que colocaram em condição de clandestinidade 

muitos africanos vindos das ex-colônias, como já questionado no 

capítulo anterior. Como resposta à complexa condição diaspórica que os 

africanos e afrodescendentes vivenciam, emerge simultaneamente nas 

músicas dos rappers o desejo do reconhecimento cultural e da criação de 

“[…] novos modelos de atuação, aquisição de novos saberes e 

protagonismo social, assim como novos espaços de pertencimento” (p. 

242) como afirma Martins (2013). Aderaldo e Raposo (2016), por 

exemplo, propõem discutir acerca de esferas públicas diaspóricas, como 

a rua e o bairro, em que “a diferença passa a ser utilizada como 

instrumento e recurso na luta por reconhecimento e direitos.” (2016, p. 

281). 

 O rap é o dispositivo através do qual as histórias, experiências e 

vivências dos africanos e afrodescendentes são divulgadas, a partir do 

qual é possível criar novos paradigmas, novos valores e novas 

percepções sobre o mundo e sobre a própria condição, tencionando, ao 

mesmo tempo, estabelecer um diálogo com a sociedade através da busca 

do reconhecimento artístico e cultural. A esse respeito, Fradique (2006) 

afirma que “estes jovens procuram no rap os instrumentos necessários 

para lidar com as novas regras e novos espaços criados pela sociedade 

pós-colonial em emergência.” (p. 125). Como resume Martins (2013), 

                                                           
137 Registro aqui, que a referida obra consultada não estava paginada, portanto 

estará indicada por n.p. 
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a música rap acaba por constituir um veículo 

através do qual jovens imigrantes (oriundos, em 

sua maioria, de Cabo-Verde, Guiné-Bissau e 

Angola) e jovens nascidos em Portugal, mas com 

uma descendência familiar destes países, possam 

contar sua história, narrar seu cotidiano, ao 

retratar a condição de ser imigrante ou filho de 

imigrante, falar sobre o orgulho de ser africano ou 

seu descendente e referir-se aos desafios 

encontrados em Portugal, sobretudo no que diz 

respeito à afirmação da “identidade portuguesa”, 

diante dos desafios apresentados como 

preconceito, racismo e falta de perspectivas 

futuras. (p. 242). 

 

 Dois rappers que considero simbólicos nesse contexto são LBC 

Soldjah e Chullage. A partir de uma estética da diáspora, esses dois 

artistas apresentam a periferia como um lugar de crítica social e política, 

a partir do qual é possível estabelecer o diálogo com o outro (nesse caso, 

com a identidade portuguesa). LBC Soldjah é 

 
um rapper e ativista Cabo-verdiano que vive em 

Lisboa, Amadora, Cova da Moura (Portugal) 

desde 2002. Começou a escrever as suas primeiras 

rimas quando tinha 14 anos de idade. Através do 

hip-hop, onde é conhecido por L.B.C. (Luta Bu 

Consigui/luta Bu Conquista) Soldjah, tem passado 

uma leitura crítica da sociedade e faz do Hip Hop 

uma ferramenta para a consciencialização e 

emancipação. Faz parte do vários grupos de 

artistas/ativistas sociais, incluindo “Nóz Ki Nási 

Ómi Ki Ta Móri Ómi” e “Plataforma Gueto138”.  

                                                           
138 A plataforma Gueto é um coletivo de Lisboa da qual fazem parte vários 

rappers, entre os quais Chullage e LBC Soldjah. A plataforma se apresenta 

como “Movimento Social Negro, que defende a auto-determinação de todos os 

povos através da Resistência anti-imperialista e anti-racista”. A página web 

criada em 2012 é acessível no link: https://plataformagueto.wordpress.com/  

As denúncias, como o comunicado sobre as demolições no Bairro de Santa 

Filomena, a remoção violenta com a ocupação da policia no bairro Casal da 

Mira; a morte de Rubem, jovem morador de Bela Vista morto pela polícia, são 
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Tem dois trabalhos publicados (gravado): 

"Lágrimas de Sangue" (2009) e “V2D” 

(vencidoriz de dificuldadiz) Destinadu a vensi. 

Actualmente anda a preparar o seu terceiro 

trabalho139.  

 

O bairro Cova da Moura, onde mora o rapper, descrito no 

primeiro capítulo da tese, é considerado um símbolo da resistência e o 

espaço onde a cultura hip hop se expressa de forma mais gritante, 

sobretudo através do rap e do grafite. As temáticas que mais se destacam 

nas músicas de LBC Soldjah são o comunitarismo, a rua, a união, a 

violência, a relação conflituosa com a polícia, o discurso sobre a política 

e sobre a situação econômica, o capitalismo, o machismo, o racismo. 
 

Figura 8 - Imagem presente na página facebook de LBC Soldjah relativa 

ao segundo trabalho publicado intitulado V2D (vencidoriz de dificuldadiz) 

Destinadu a vensi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://goo.gl/SHZbx2 Acesso em 27 abril 2017. 

                                                                                                                           
umas das questões tratadas na plataforma, em que o rap vem reconhecido como 

instrumento de comunicação e mediação do movimento negro. 
139Informações presentes na página facebook do rapper: 

https://www.facebook.com/lbcsoldjahv2d/about/. Acesso em: 22 setembro 

2016. O rapper é formado em Tradução e Escrita Criativa pela Escola de 

Comunicação, Arquitectura, Artes e Tecnologia da Informação em 2013 e 

mestrando em Estudos Urbanos na FCSH/ISCTE, ambos em Lisboa. 
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A canção Guetto Aljhazeera (2013), por exemplo, descreve o 

gueto como um espaço simbólico e transnacional, a partir do qual se 

pensa a realidade de outras periferias do mundo. 

 
Ghetto Aljazeera from Cova M (my 

neighborhood) till Gaza Strip 

From Afrika til Latin America,  

we are marching 

Indigenous of republic like 

 aboriginal in Australia 

I resist like Africans and Arab in 

France140. 

 
O tema da resistência emerge nas letras dessa canção, em que os 

povos dos continentes periféricos, − África e América Latina − junto 

com os aborígenes da Austrália e os imigrantes africanos e árabes da 

França são chamados simbolicamente pelo rapper para se unirem e 

lutarem para a reivindicação das periferias no mundo. LBC Soldjah 

continua na sua música realizando uma crítica ao racismo existente na 

Europa: Bem vindo à Europa da Negrofobia, Islamofobia, Afrofobia. 

Ressalta-se a questão da intolerância religiosa e racial que predomina 

não apenas na sociedade portuguesa, mas também em muitos países da 

Europa (Ocidental). A respeito da questão da intolerância religiosa, LBC 

Soldjah pergunta-se: Is a crime for muslim woman to dress hijab?. Em 

seguida, constata ironicamente que na televisão, são visibilizadas apenas 

pessoas brancas: You are too dark for their programs. LBC Soldjah, 

portanto, despreza declaradamente em sua música os mídias e a política 

de Portugal. 
In Portugal, the newspaper like daily 

news should be named police journal,  

The Portuguese politician, they have 

great ideas, grat as diarrhea, 

 They have on the noble hall assemply the 

picture of African and native American, 

 Kneeling down to the Portuguese colons. 

 

A partir dessas letras, detecta-se o caráter transnacional do rap, 

que tenciona ir além das fronteiras nacionais para discutir sobre as 

                                                           
140 Coloca-se a tradução da canção em inglês porque não encontrada a tradução 

em português. 
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injustiças que vivenciam todos os indivíduos provindos de contextos 

periféricos e marginalizados − negros, africanos, muçulmanos − e que, 

por exemplo, imigram nas periferias das capitais europeias na busca de 

melhor qualidade de vida, enfrentando-se violentamente com numerosos 

preconceitos. Isto posto, considero que LBC Soldjah realiza a crítica ao 

discurso nacionalista e ao imaginário romântico da cultura pura do 

Estado-Nação (nesse caso branca, católica, europeia).  Essa denúncia é 

realizada por meio do rap, que pode ser considerada uma manifestação 

de origem africana-diaspórica desenvolvida no espaço denominado 

Black Atlantic141, em que a cultura nacional perde sua fixidez como 

consequência dos fluxos de pessoas vindos de outros continentes, 

gerando assim rupturas das fronteiras estabelecidas pelos imaginários 

nacional(istas). Segundo Oliveira, o rapper LBC Soldjah  

 
questiona o “devir-europeu” e se propõe a romper 

as fronteiras nacionais, materiais e psicológicas do 

outro para dar sua informação que diz respeito a 

uma série de situações em que percebemos o 

gueto na dimensão da alteridade limite que o 

compõe. (2015b, n.p). 

 

Desse modo, o rap apresenta-se como um estilo musical da 

resistência e de combate contra a ideia do Estado-Nação como território 

fechado em si mesmo, em que outras culturas vêm sendo assimiladas e 

homogeneizadas dentro da narrativa dominante da nação. 

Uma leitura interessante sobre o conceito de Estado-Nação no 

contexto de Portugal é proposta por Santos que, no seu artigo 

Modernidade, Identidade e Cultura de fronteira (1993), define a cultura 

portuguesa como uma cultura de fronteira devido à posição 

semiperiférica de Portugal, entre Europa e suas ex-colônias. Essa sua 

condição híbrida, que o diferencia das outras nações da Europa 

Ocidental, foi destacada também pela existência de um déficit da 

representação cultural nacional e identitária homogênea. (SANTOS, 

1993, p.47). O que predomina no imaginário desse país é o local e o 

transnacional, segundo Santos (p.48). O Estado de Portugal, no olhar de 
Santos, nunca conseguiu desempenhar ambas as funções, isso é, a 

diferenciação face ao exterior e a homogeneização interna, porque os 

                                                           
141 Conceito formulado por Paul Gilroy apresentado no texto The Black 

Atlantic: Modernity and Double Consciousness (Londres: Verso, 1993).  
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espaço-temporalidades culturais locais e transnacionais foram mais 

fortes do que o espaço-temporalidade nacional. Isso implica pensar que 

existe um grande deficit da identidade pela homogeneidade com respeito 

ao espaço-temporalidade nacional: “Os espaços locais e transnacionais 

da cultura portuguesa foram sempre muito ricos. Só o espaço nacional 

foi e é deficitário.” (SANTOS, 1993, p. 47). 

 Voltando ao discurso sobre a alteridade na música de LBC 

Soldjah, ela aflora de forma gritante, referindo-se tanto a questão do 

étnico, quanto ao religioso, como argumentado. Isso posto, LBC Soldjah 

assume o papel de porta-voz do outro, cuja palavra vem comumente 

“apagada, distorcida e caricaturada” (SHOAT, 2006, p. 282), mas que, 

através do rap, consegue assumir um papel ativo e crítico frente a um 

sistema que o reconhece como um indivíduo “de segunda categoria”. 

Emerge em LBC Soldjah a crítica à concepção do outro, que segundo 

Santos é, acima de tudo, a “criação e a negação do outro” (1993), que 

não corresponde a “[...] um verdadeiro indivíduo porque o seu 

comportamento se desvia abissalmente às normas de fé e de mercado.” 

(1993, p. 35). No imaginário construído pelas narrativas dominantes, 

sobretudo pela mídia -da qual LBC Soldjah tem medo mais do que dos 

tiros de arma de fogo, como declara em sua música, como segue: I do 
not fear theirs gunshot but i fear their Mass media-, o outro que vive nas 

margens da cidade, − nas portas de Lisboa −, é o principal catalisador da 

violência urbana, que corresponde geralmente ao perfil de jovens 

imigrantes e negros. O rap de LBC Soldjah tenta desconstruir essa 

narrativa que prevalece na visão urbana e social lisboeta, tencionando 

quebrar, através de suas músicas, os paradigmas sociais interpretados 

frequentemente como verdades absolutas. 

 Continuando a discussão sobre as letras da música Guetto 

Aljhazeera, nessa, a rua é vista segundo Oliveira (2015b) como o “[...] 

território do Estado, é o “espaço público” onde os “negros correndo 

nessa rua” podem ser friamente “executados”: Still indigenous of 

republic Excuted her in public space. Concordando com a visão de 

Oliveira (2015b), os bairros degradados, as portas de Lisboa, os guetos 

africanos da capital portuguesa são considerados “a fronteira de Portugal 

dos não portugueses.” (OLIVEIRA, 2015b, n.p.). De fato, os negros, 
apesar de muitos deles já terem a nacionalidade portuguesa, continuam a 

ser vistos como outsiders, -termo que sinaliza a condição de alguém que 

vivencia a marginalidade, que está excluído de um contexto hegemônico 

social, político e econômico (ELIAS; SCOTSON, 2000)-, devido ao fato 
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da cor da pele branca continuar a ser parte integrante do imaginário das 

representações sobre a “portugalidade”, como destaca Raposo (2010). O 

discurso da raça, no sentido biológico, continua persistindo na realidade 

portuguesa, concordando com a leitura de Quijano (2005) que a 

considera um “[...] instrumento de classificação social básica da 

população” (p. 117), fato que não decorre apenas nas sociedades latino-

americanas, como afirma o mesmo, mas também nas sociedades 

contemporâneas europeias, como a portuguesa. Conforme a visão de 

Oliveira, “as imagens dos guetos africanos de Lisboa projetam a 

espacialização da colonização moderna. [...] O que resta ao terror 

colonial é agora combater a territorialidade étnica dos imigrantes dentro 

dos próprios espaços metropolitanos.” (2015b, n.p.). Assim sendo, o rap 

de LBC Soldjah constitui, através de suas músicas, narrativas que 

problematizam o contexto colonial da contemporaneidade, reproduzido 

nas periferias das capitais europeias, como em Lisboa. Uma das práticas 

que permitirá recusar a colonialidade cultural e social que impera na 

capital portuguesa e que permite ao imigrante, negro, africano e 

periférico conseguir uma maior centralidade nesse espaço é a escolha de 

cantar em crioulo. (OLIVEIRA, 2015a, 2015b; RAPOSO, 2010; 

VASCONCELOS, 2012). O crioulo falado nas periferias de Lisboa 

 
[...] não é o mesmo que é falado em Cabo Verde 

ou na Guiné-Bissau. Muito mais aportuguesado, 

está carregado de calão e outras palavras criadas 

nas ruas do bairro, tal como de expressões trazidas 

de outras partes do mundo (EUA, Angola e 

Brasil), sendo influenciado pelos diferentes tipos 

de crioulo existentes, principalmente o falado nas 

ilhas cabo-verdianas do Sotavento (Maio, 

Santiago, Fogo e Brava), de onde veio a maioria 

dos pais dos jovens do bairro. Por isso, o crioulo 

falado por esses jovens não é apenas uma 

demonstração da força da herança cultural trazida 

pelos seus pais, mas é também um instrumento de 

demarcação e de subversão das normas e dos 

valores dos adultos. (RAPOSO, 2010, p. 132). 

 

Essa escolha linguística pode ser concebida como um meio 

político que contribui para a descolonização cultural e a recusa do 

colonialismo interno que se reproduz nas realidades suburbanas da 

capital; como um “meio de luta por reconhecimento, respeito e direitos, 
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contrariando quer a busca de assimilação numa sociedade portuguesa 

“branca”, quer a evasão nostálgica num Cabo Verde utópico.” 

(VASCONCELOS, 2012, p. 19). LCB Soldjah, no início da sua carreira, 

escrevia em inglês; mais tarde sentiu a necessidade de escrever em 

crioulo, para romper com “esta colonização cultural”142. Ao decidir 

escrever e cantar em crioulo, o rapper criou um discurso de resistência 

linguística e política contra a assimilação e a absorção linguística e 

cultural, que se materializou durante o colonialismo anterior: assim 

sendo, segundo LBC Soldjah, “o crioulo representa a resistência”143.  

 
Figura 9 - Imagem presente na página facebook de LBC Soldjah com 

títulos das 

músicas do rapper. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://goo.gl/ZoDRme Acesso em 27 abril 2017. 

 

Simultaneamente, essa escolha pode ser interpretada como uma 

prática que fortalece o discurso baseado no multiculturalismo e no 

                                                           
142 Trecho presente na entrevista disponível no seguinte link: 

http://www.muralsonoro.com/mural-sonoro-blog/2014/6/29/lbc-soldjah. 

Acesso: 22 agosto 2016. 
143 Trecho presente na entrevista disponível na Revista Rap Nacional (2013). 
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cosmopolitismo, elementos centrais no imaginário da lusofonia144 que 

exotiza e transforma o diferente em produto em venda e que estetiza a 

subalternidade e a marginalidade social. (VASCONCELOS, 2012). A 

lusofonia identifica o projeto de conectar os países que fizeram parte do 

império colonial português e onde o português é a língua oficial, no 

intuito de criar a percepção ideológica de um modo de ser português que 

se desenvolve, portanto, na base do colonialismo anterior. Os valores de 

multiculturalismo e cosmopolitismo, apropriados pelas sociedades 

multirraciais como o Brasil e os EUA e pelas sociedades pós-coloniais 

como Portugal, França e Reino Unido, são fortemente criticados por 

certos intelectuais, porque contribuem para apagar as problemáticas do 

racismo e da segregação que se geram em contexto de convivência das 

diversidades. O multiculturalismo transforma-se em uma experiência a 

ser consumida, uma “multiplicidade de culturas acessíveis e 

consumíveis, características de muitos dos bairros das zonas periféricas 

das grandes cidades.” (FRADIQUE, 2006, p. 139). O cosmopolitismo, 

por sua vez, descrito por Santos “como universalismo, tolerância, 

patriotismo, cidadania global e comunidade global de seres humanos” 

(2007) acaba reproduzindo “a imagem de uma sociedade mundial 

monocêntrica, mas que culmina em seu dever ser, com a universalização 

das conquistas modernas.” (COSTA, 2006. p. 17). 

 Nesse contexto de estudo, considero a escolha de cantar em 

crioulo como uma práxis estético-política que recusa a imposição 

linguística, social e cultural (neo)colonial na contemporaneidade; de 

fato, o rapper cabo-verdiano utiliza uma língua não oficial em Portugal, 

tencionando simbolizar a quebra dessa dependência colonial histórica e 

recusar os valores  hegemônico que essa dependência traz. A esse 

respeito, Oliveira (2015b, n.p.) afirma que “o rap crioulo rompe com o 

grafocentrismo em primeiro lugar, depois com o imaginário da lusofonia 

e, finalmente, com a perspectiva canônica de tradução.”  

 Nem todos os rappers africanos ou afrodescendentes 

escolheram o crioulo como língua de expressão; muitos deles 

escolheram o português, de modo que a mensagem e as críticas 

apresentadas fossem compreendidas por todos. Chullage é um exemplo; 

                                                           
144 Sugiro ler a resenha do livro A Lusofonia e os Lusófonos: Novos Mitos 

Portugueses (2000) de Alfredo Margarido. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

93132002000100016. Acesso em: 21 março 2017. 
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português, filho de cabo-verdianos, nascido em 1977 em Lisboa e 

crescido no bairro Monte de Caparica, na Margem Sul de capital,  

 
[c]omeçou a rimar aos catorze anos com um 

conjunto de amigos do seu bairro, na altura no 

Monte da Caparica. Como relembra “era uma 

cena espontânea, curtíamos rap, mas não tínhamos 

nada de mais estruturado.” Já na Arrentela, onde 

vive actualmente, formou um grupo com 

dezassete anos, e a partir daí inicia o seu percurso 

no rap mais activamente. Em 1997, sai uma 

maquete sua na “Subterrânea” do D-Mars, que o 

difunde nacionalmente. Contudo, tinha já uma 

maquete, muito aclamada no underground, mas 

bastante restrita. Em termos de discografia tem 

dois álbuns e inúmeras participações em tantos 

outros. O “Rapresálias” é lançado em 2001 e o 

“Rapensar” em 2003. É a figura emblemática do 

intervencionismo no panorama português. A sua 

mensagem é “resistência contra o sistema 

capitalista”, qualquer sistema opressor. 

(BARBOSA, 2004, p. 96). 

 

Seu terceiro e último álbum, intitulado Rapressão 1, foi lançado 

em 2012; hoje em dia, Chullage pode ser considerado uma referência na 

cena rap português, sendo reconhecido pela indústria musical e pelo 

grande público. 

 
Figura 10 - Imagem presente na página facebook de Chullage sobre o último 

álbum Rapressão 1. 

 
Fonte: https://goo.gl/zEolpb Acesso em 27 abril 2017. 
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A crítica social de Chullage é uma constante nas suas músicas. A 

canção intitulada Eles comem tudo145 é um ótimo exemplo de rap de 

contestação sobre a sociedade atual. A crítica ao modelo neoliberalista, 

capitalista, individualista, de privatização, de segregação, de 

colonialismo, a grande crítica ao Estado e à oligarquia que o governa, 

apresentado falsamente como uma democracia, são temáticas 

questionadas nessa canção através do emprego de palavras diretas e 

simples para resumir uma realidade mundial atual que não representa 

apenas a situação portuguesa. 

 
E a finança enche a pança 

com o aval da liderança, 

despedimentos em vez de aumentos, 

são os rumos da mudança, 

especuladores, ladrões de ofícios, 

grandes salários e benefícios, 

bebem o fruto do nosso suor 

e depois pedem-nos sacrifícios, 

apoderam-se da gerência, 

levam empresas à falência, 

saem com bónus de milhões 

e despedem sem clemência, 

e o salário mingúa 

pra que o lucro não diminua, 

justificam-se com a crise 

e os bancos põem-nos na rua, 

saem do público prò privado 

depois do futuro adjudicado, 

vendem serviços a eles próprios 

pilhando os cofres do Estado, 

combatem o défice na nossa mesa 

mas vivem à grande e à francesa, 

congelam salários e subsídios 

que é pra cortar a despesa 

fazem-nos retenção na fonte 

enquanto empresas põem-se a monte 

no paraíso fiscal pra lá do nosso horizonte, 

impõem um empréstimo em troca de soberania 

                                                           
145 Música disponível no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=H5lhvBuAksQ. Acesso em: 27 dezembro 

2016. 
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enriquecem com os juros e sufocam a democracia. 

 

Cortam na educação, 

exigem mais avaliação, 

abandonam o ensino público, 

mas os seus filhos lá não estão 

Saúde também leva pancada, 

comparticipação cortada, 

morremos na fila de espera, 

eles estão na clínica privada, 

falam de paz e democracia, 

em igualdade, cidadania 

e dão-nos o direito de escolha 

prò próximo rosto da tirania 

entram tanques e aviões, 

chamam paz a ocupações, 

deixam rasto de sangue 

na riqueza das nações, 

trazem servos e minérios 

deixam escombros e cemitérios, 

enriquecem a reconstruir 

os seus velhos impérios 

prò mundo levam do Ocidente 

os seus restos e excedentes 

em nome da ajuda humanitária 

destroem a economia da gente 

e entram máquinas adentro 

expulsam-nos dos nossos alojamentos 

(...) empresas de cimento 

e fazem grandes empreendimentos 

dos seus condomínios fechados 

com seguranças e empregados 

afastados da miséria 

e ódios por eles criados. 

 

Vêm com o grande capital 

e abrem o centro comercial 

catedral do consumo 

e matam o comércio local, 

nas terras dos outros enchem carteiras 

fazem turismo com peneiras, 

refugiam-se na fortaleza 

e fecham as suas fronteiras 
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fazem crescer economias 

parasitando minorias, 

os últimos a quem reconhecem 

liberdades e garantias, 

cruzadas evangelistas 

holocaustos sionistas 

vão conquistando mundo 

na caça aos fundamentalistas, 

pregam a fé dos belicistas, 

queixam-se de guerrilhas e bombistas 

pela contagem das vítimas 

mas eles é que são os terroristas 

impunes a roubar milhões 

prendem os pequenos ladrões 

que neste país pilhado 

digladiam-se por uns tostões, 

depõem o inimigo eleito 

e põem o amigo do peito 

a manejar as marionetas 

do colonialismo refeito, 

aumentam o orçamento 

prà guerra e o policiamento 

pra conter o descontentamento 

esse é o crime violento 

pra se proteger da multidão 

que só quer pão e habitação 

eles comem tudo que há pra comer 

e deixam-nos a estender a mão. 

 

A crítica consciente do rapper Chullage rejeita o poder dos 

poucos, da elite e do Estado; é contra o sistema econômico e financeiro 

atual, contra os bancos que tomam a soberania e sufocam a democracia; 

contra os políticos que governam uma tirania disfarçada de democracia; 

contra a guerra e investimentos para a guerra. Com respeito à crítica às 

políticas implementadas nos bairros degradados de Lisboa, Chullage 

julga negativamente o desmantelamento dos bairros de lata, realizado 

pelas mesmas empresas que constroem condomínios fechados, 

contribuindo para a segregação, e que erguem os centros comerciais, 

matando a economia local. 
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Figura 11- Imagem presente na página facebook de Chullage sobre o 

último álbum Rapressão 1. 

 
Fonte: https://goo.gl/ZlQkxi. Acesso em 27 abril 2017. 

 

Além das críticas e denúncias ao sistema, segundo Chullage  
 

o rap é um processo de contestação que pode 

levar, eu não digo à integração no sentido de 

integrar uma minoria nas ideias e cultura 

dominante, mas é uma forma de integrar a nossa 

cultura na sociedade, mas com direito à diferença. 

(BARBOSA, 2004, p.102).  

 

Desse modo, Chullage tenciona criar um espaço em que a 

diversidade étnica e cultural possa ser reconhecida através de suas 

músicas. Isso posto, o discurso assimilacionista da mestiçagem, como 

debatido acima, é também recusado por Chullage, por ser necessária, no 

olhar dele, “uma política oficial de reconhecimento e mesmo promoção 

das diferenças culturais.” (COSTA, 2001, p. 150)146. Assim sendo, o rap 

como música da margem e de contestação está lutando também para a 

integração social e contra o racismo. De acordo com Martins (2013), 

“nos bairros sociais e degradados de Lisboa, Portugal, o hip-hop vem 

servindo como ferramenta de integração e inclusão social” (p.236), 

assim que a cultura hip hop é concebida “como uma alternativa para a 

violência […], constituindo um sentido para escapar das duras 

realidades urbanas […].” (MARTINS, 2013, p. 229). O rap de Chullage 

critica tanto os mecanismos sociais e culturais da sociedade atual, 

                                                           
146 Com respeito à crítica à ideologia da mestiçagem que Costa realiza, o 

pesquisador (2001) refere-se mais especificamente à realidade brasileira nesse 

trecho, e particularmente ao contexto do quilombo; porém, considero 

apropriado retomar essa questão porque, ao meu ver, funciona dentro do 

contexto contemporâneo português, no que se refere ao discurso da imigração. 
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quanto tenciona ser reconhecido por essa última, por considerar a 

integração como a única solução para romper com os conflitos sociais. 

 Os dois rappers, desse modo, consideram o rap como um espaço 

de resistência a partir do qual divulgam informações sobre a própria 

realidade usando outras perspectivas, não reproduzindo os discursos 

midiáticos e do senso comum, impulsionando assim a conscientização, a 

prática e a reflexão como base para a transformação social. É grande a 

lista de rappers afrodescendentes e africanos, por exemplo, Valete147, 

Sam the Kid148 e Xeg149, entre outros que realizam a crítica à sociedade 

a partir da posição periférica geográfica e social que ocupam na cidade 

de Lisboa e pedindo, ao mesmo tempo, integração e respeito pela 

diferença. O papel do rapper, portanto, é aquele do enunciador de 

histórias diversas, cujas manifestações estético-políticas permitem 

ressignificar as periferias urbanas, superando aquela visão de espaço 

sem voz, sem capacidades e sem recursos intelectuais.  

 
No discurso dos rappers que assistiram e 

participaram na emergência do fenômeno, é 

visível a consciência de se estar a “fazer história”, 

a inovar e a pesquisar novos caminhos, ou seja, a 

criar novos espaços geográficos, sociais e 

simbólicos na cidade e nos seus arredores. 

(FRADIQUE, 2006, p. 125). 

 

Dessa forma, os marginalizados tornam-se atores políticos e 

transformam a periferia em “um território crítico de ação simbólica e 

cultural.” (MARTINS, 2013, p. 229). A contra-narrativa sobre as 

periferias construídas pelos rappers africanos e afrodescendentes baseia-

se no discurso contra a cidade que exclui o outro e o diferente; critica a 

xenofobia e o racismo, a intolerância religiosa e racial; debate-se contra 

os estereótipos sobre os bairros marginais vistos como lugares 

malfamados e violentos; critica a violência policial, as remoções dos 

                                                           
147 Informações sobre o rapper no seguinte link: 

https://www.facebook.com/Valete1/?fref=ts. Acesso em: 11 março 2017. 
148 Informações sobre o rapper no seguinte link:  

https://www.facebook.com/samthekidchelas/?hc_location=ufi. Acesso em: 08 

março 2017. 
149 Informações sobre o rapper no seguinte link:  

https://www.facebook.com/hhxeg/?hc_location=ufi. Acesso em: 21 março 

2017. 
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bairros de latas e a saída forçada de seus moradores. A contra-narrativa, 

portanto, constrói-se fortemente na crítica das instituições e 

simultaneamente no discurso da integração, como observei. Assim 

sendo, concordo com Raposo (2010) que afirma: “o estilo rap serve não 

apenas de resistência e demarcação frente aos valores hegemónicos da 

sociedade, mas proporciona, também, alternativas de interação social 

num contexto marcado pela fragilidade das instituições do Estado.” 

(RAPOSO, 2010, p. 127). Desse modo, a contra-narrativa é a narrativa 

que tenciona superar a imagem do gueto segregado, mas visa apresentá-

lo como espaço da convivência de várias etnias, como um espaço 

comunitário heterogêneo, superando os limites das fronteiras nacionais. 

As contra-narrativas construídas pelo rap são, desse modo, plurais: LBC 

Soldjah fala de uma periferia transnacional e resistente que quer 

descolonizar-se; Chullage fala de uma periferia que se quer integrar e 

incluir na sociedade; ambos discutem sobre a periferia como espaço 

diaspórico, ativo, comunitário, mas não homogêneo; um espaço 

heterogêneo em que se pensa, em que se constrói, em que se observa e 

que critica e que resiste, que tem voz, “que visa pôr em causa as noções 

dominantes sobre o seu lugar social” (RAPOSO, 2010, p. 127) e que 

expressa a ideia de mobilidade, de transformação e mudança. Conforme 

a visão de Fradique (2006), “[...] a música rap surge como forma de 

expressão que mobiliza pessoas, linguagens, estéticas e espaços novos, a 

partir de memórias e contextos antigos e silenciados.” (p. 122). O rap 

não atua apenas como meio com fins estéticos, mas como recurso para a 

construção de uma narrativa social e política diversa daquela retratada 

pelo sistema hegemônico cultural, que vê o outro apenas como carente, 

problemático, ligado ao crime, incapaz de mudança e sem recursos 

intelectuais. Para Raposo, 
 

[o] rap fomenta uma nova interpretação da 

realidade, questionando os discursos de uma 

sociedade que os desvaloriza. Ao existir uma forte 

associação entre o estilo de vida rap e a origem 

social dos jovens das camadas populares, novos 

códigos morais são criados na perspectiva de 

quem sofre a discriminação racial e económica. 

Desta forma, o rap promove o resgate da 

identidade negra dos jovens pobres e valoriza os 

bairros em que moram, maioritariamente nos 

subúrbios das grandes cidades. (2010, p.137). 
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Desse modo, o rap permite desconstruir o estereótipo da periferia 

como necessariamente um espaço do crime e do tráfico de droga e 

reelabora “[...] o significado de ser jovem (pobre e negro) em Portugal, 

formulando identidades positivas, ao mesmo tempo que recusam e 

subvertem os discursos estigmatizadores.” (RAPOSO, 2010, p. 127). 

Assim sendo, observo as periferias de Lisboa como territórios de 

resistências ao neocolonialismo ou colonialismo interno, e não apenas 

como espaços em que se materializam os mecanismos coloniais da 

segregação e da violência; e observo o rap de Chullage e de LBC 

Soldjah como instrumento que permite desconstruir e descolonizar o 

pensamento hegemônico e as narrativas dominantes sobre as periferias.  

 

O NOVO ESPAÇO CINEMATOGRÁFICO NO CINEMA 

NACIONAL PORTUGUÊS. A PERIFERIA NOS FILMES DE PEDRO 

COSTA150  

 

 As produções cinematográficas, objeto de análise neste 

subcapítulo, diferenciam-se das manifestações artísticas analisadas 

anteriormente, produtos de um olhar de quem provém das periferias. Os 

filmes que serão analisados são manifestações de um olhar externo a 

esses espaços. O cineasta Pedro Costa, figura selecionada para análise, 

não é morador do bairro que retrata, não obstante suas longas 

permanências e profundas convivências com os habitantes desse. 

Apresentam-se as periferias, portanto, a partir de uma perspectiva 

externa ao lugar representado. Considerei apropriado discutir acerca do 

cinema de Pedro Costa, porque sua obra contribuiu para a formação de 

uma contra-narrativa sobre as periferias, diversa daquelas constituídas 

pelo rap cantado por africanos e afrodescendentes e daquelas relativas 

                                                           
150 Esse subcapítulo retoma o estudo realizado na dissertação do mestrado 

intitulada A Emergência Cultural das Periferia de Lisboa. A nova tendência do 

Cinema Contemporâneo Português, trabalho final no Mestrado Crossways in 

Cultural Narratives, concluído em 2014. Proponho questionar e aprofundar 

algumas temáticas discutidas na dissertação que tem como objeto a análise das 

representações cinematográficas das periferias de Lisboa no cinema 

contemporâneo, sendo a presente pesquisa, em muitos aspectos, continuação do 

trabalho que teve início no mestrado. Esse subcapítulo se apóia também no 

estudo realizado no artigo O contradiscurso Cultural das Periferias de Lisboa 

publicado na revista Visualidades em 2016. 
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ao contexto carioca. Para entender melhor a proposta dessa análise, 

apresentarei uma breve história do cinema português, e a seguir 

discutirei acerca do cinema de Pedro Costa e sua relevância no que diz 

respeito à representação da periferia em seus filmes.  

 

 

Uma breve história do cinema português 

 

Para discutir acerca da história cinematográfica de Portugal, 

basear-me-ei no livro A invenção do cinema português (2008) e no 
artigo intitulado Nacionalmente correto: a invenção do cinema 

Português (2009), ambos de autoria de Tiago Baptista. O pesquisador 

português argumenta que o cinema português agiu como espelho da 

nação (2008, 2009), no sentido de que contribuiu, desde seus 

primórdios, para moldar e fixar o imaginário, as tradições e os símbolos 

nacionais de Portugal. O cinema é concebido como um dispositivo que 

fundou e consolidou a narrativa dominante sobre a nação portuguesa, 

que tencionarei definir a partir dos estudos de Baptista. Baptista 

categoriza a história cinematográfica do país em duas fases, definindo-as 

como parte de “um projeto continuado de construção de uma 

cinematografia nacional.” (2009, p. 02). A primeira fase é o período que 

se estende a partir das primeiras produções de Aurélio da Paz dos Reis 

em 1896 e que vai até a década de 50, correspondente com a fase final 

das “Comédias à Portuguesa”, de que discutirei adiante. Baptista (2009) 

destaca que a partir dessa fase, a questão nacional emergiu visivelmente, 

particularmente nas adaptações literárias do cinema mudo, nas comédias 

populares dos anos 30 e nas super-produções de filmes históricos dos 

anos 40 . 

A segunda fase tem início nos anos 60 com as primeiras obras do 

Cinema Novo português e se estende até os anos 80 com a emergência 

da Escola Portuguesa, expressão que define uma fase em que houve um 

grande reconhecimento internacional das produções dessa corrente. 

Nessa segunda fase, a questão nacional continuava sendo presente, mas 

de forma menos explícita; essa etapa foi influenciada pelo cinema 

europeu de autor, período que coincidiu historicamente com a entrada de 

Portugal na União Europeia. O regime ditatorial fascista,− o Estado 

Novo de António de Oliveira Salazar − que teve início em 1933 e 

terminou em 1974 estendeu-se durante essas duas fases, influenciando 

as produções cinematográficas dessas épocas, como observarei. 
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 É nos anos 20, na primeira fase, que se realizaram as adaptações 

dos grandes romances portugueses do século XIX, em que o exótico e o 

regional, por meio da figuração pitoresca do Sul da Europa e das 

colônias de emigrantes portugueses espalhadas por todo o mundo, 

começaram definir e caracterizar o imaginário nacional português. A 

produtora Invicta Film, uma das mais famosas da época, contratou 

realizadores franceses e italianos e outros célebres atores estrangeiros 

para produzir as adaptações históricas, definidas por Batista como 

“cartões de visita ao país.” (2009, p. 04). Nessas produções, o país era 

representado como arcaico, rural, ligado fortemente a sua história e suas 

tradições, imagem que foi perpetuada no cinema sonoro posterior para 

consolidar o imaginário nacional em construção. Baptista constata que o 

rural foi uma constante no cinema mudo e também nas produções 

posteriores, como nos dramas regionalistas, nas adaptações literárias e 

nos filmes históricos. Desse modo, o mundo rural, com suas tradições, 

costumes e superstições, apresentado como moralmente superior ao 

contexto urbano, tornou-se um eixo temático fundamental no imaginário 

cinematográfico nacional. Escasseia-se a representação da cidade nos 

filmes dos anos 20. Nos poucos exemplos existentes, realiza-se uma 

figuração depreciativa, em que o urbano corresponde ao espaço da 

amoralidade, dos vícios e dos males contrapostos ao campo, concebido 

como lugar de expressão das virtudes morais. Nos filmes dos anos 30 e 

40, mantém-se a oposição cidade/campo, e continua a exaltar 

intensamente a ruralidade, a tradição, a fé e a história do país, 

contribuindo para moldar a identidade nacional portuguesa − a 

portugalidade −. Simultaneamente, a cidade começa a ser retratada nos 

filmes denominados “Comédias à Portuguesa”
151, em que Lisboa torna-

se a protagonista. A capital portuguesa, nestes filmes, é descrita como 

um conjunto de bairros que funcionam como vilarejos, assumindo as 

marcas de uma cidade tradicional e bairrista. Baptista afirma que nessas 

comédias 
todas as relações entre as personagens são 

tuteladas por alguém (um patrão, um familiar, um 

vizinho) dinamitando assim a liberdade que 

                                                           
151 Filmes chamados também “Comédia de Lisboa”, devido à representação 

constante da cidade nesses filmes. Alguns exemplos são O Pai Tirano (1941) de 

António Lopes Ribeiro; O Pátio das Cantigas (1942) de Ribeirinho; O Costa do 

Castelo (1943), A Menina da Rádio (1944) e O Leão da Estrela (1947), os 

últimos três de Arthur Duarte. 
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normalmente associamos (e que o cinema mudo 

associava, de facto) à vida numa grande cidade 

cheia de pessoas que não se conhecem e que não 

se querem conhecer. (2009, p. 05). 

 

Nesse sentido, a cidade das Comédias à Portuguesa recorda mais 

um estilo de vida rural, apresentando-se nessas, em muitos aspectos, 

uma ordem social conservadora, típica do campo. Nesse mesmo 

período, volta a se produzir numerosas adaptações literárias e 

reconstruções históricas da nação, como o filme Camões, de 1946, de 

autoria de Leitão de Barros. Interessante é ressaltar que durante o regime 

ditatorial (1933-1974) foi fundado o primeiro sistema de apoio à 

produção cinematográfica, chamado de Fundo do Cinema Nacional 

(1948), que financiava exclusivamente a realização de adaptações 

literárias e reconstituições históricas, produções que permitiam exibir a 

nação portuguesa em festivais estrangeiros.  

Nos anos cinquenta, multiplicam-se filmes sobre o fado e outras 

temáticas identitárias como futebol, religião, fé, touros e ruralidade, 

como constata Baptista (2009). Além disso, começam a se retratar, em 

algumas produções, temáticas mais atuais, como o desenvolvimento de 

uma cultura juvenil, o consumismo, o êxodo rural, o crescimento 

urbano, a emigração massiva e a guerra colonial, apresentados por novos 

realizadores que surgiram no panorama cinematográfico nacional. 

No início dos anos sessenta, o Cinema Novo, - movimento 

vanguardista cinematográfico português que se inspirava na Nova Vaga 

francesa e no Neo-realismo italiano-, introduz temáticas inéditas e 

oferece uma nova imagem do país, que se viabilizou também através da 

independência alcançada pelos realizadores dos subsídios do Estado. 

Consequentemente, os realizadores do Cinema Novo não foram bem 

recebidos pela platéia e pela crítica, por apresentarem uma imagem do 

país diversa e temáticas que não raramente incomodavam. As produções 

dessa época eram financiadas, em um primeiro momento, pelo cineasta, 

produtor e distribuidor António da Cunha Telles e posteriormente pela 

Fundação Calouste Gulbenkian. Nessa fase, portanto, houve “um 

descomprometimento ou uma desresponsabilização do Estado em 
relação ao cinema produzido” (BAPTISTA, 2009, p. 08), que 

determinou o alcance de maior liberdade na escolha de temas e questões 

a se retratar nos filmes. O Cinema Novo, apesar de continuar a se 

interessar pela questão nacional, apresentava um imaginário alternativo 

do país, cujas obras primordiais, Os Verdes Anos (1963) de Paulo Rocha 
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e Belarmino de Fernando Lopes (1964), sugeriam um novo retrato da 

capital portuguesa e dos lisboetas. Baptista constata que 

 
 ao contrário das «comédias de Lisboa» dos anos 

trinta e quarenta, onde todas as personagens 

estavam integradas numa qualquer comunidade 

solidária, os protagonistas dos filmes de Paulo 

Rocha e Fernando Lopes são indivíduos que a 

cidade marginalizou. (2009, p. 08). 

 

 O Cinema Novo, que tomou como referência o cinema de 

Manoel de Oliveira, concebido como símbolo do cinema moderno 

(BAPTISTA, 2009), põe as bases para discutir de forma inovadora e 

central o papel da cidade, e mais exatamente da cidade burguesa, 

referindo-se mais especificamente “as ruas agitadas da Baixa, […] 

novos bairros modernos da avenida de Roma e Estados Unidos da 

América.” (2009, p. 08). Lisboa transforma-se na metáfora perfeita da 

prisão social criada pelo regime, uma cidade violenta e opressora em 

que os dramas pessoais de seus protagonistas mergulham no anonimato, 

na solidão e no abandono. 

Depois da Revolução dos Cravos em 1974, tem início uma nova 

fase do cinema denominada cinema de Abril, durante a qual decorre 

uma acentuada politização da produção cinematográfica, que encara 

questões ideológicas e militantes da contemporaneidade. A temática 

principal dessas produções era a representação da revolução em curso e 

seus protagonistas, interessando-se também  

 
pelas condições de vida e pelo trabalho de 

agricultores e operários, pela iliteracia e pobreza 

da população e, mais especificamente, pelas 

ocupações de quintas, pelo processo de reforma 

agrária, pela organização de cooperativas e 

comissões de moradores, e pela instituição de 

tribunais militares. (BAPTISTA, 2008, p. 10).  

 

Nessa mesma época, há uma redescoberta do mundo rural, que 

vem retratado pelo cinema documental e etnográfico. António Reis e 

Margarida Cordeiro realizaram os filmes mais exemplares sobre a vida 

no campo e dos camponeses portugueses. Em Trás os Montes (1976) e 

em Ana (1982), apresentam um estudo das origens míticas e ancestrais 

da identidade de Portugal como povo rural. Desse modo, as áreas rurais 
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do Alentejo e de Trás os Montes assumiram uma posição importante na 

história do cinema português, apesar de terem papéis diferentes, como 

afirma Baptista: “se Trás os Montes se transformaria na «arca de 

tradições» [...] do cinema português, o Alentejo seria filmado como uma 

antecipação do futuro do país.” (2009, p. 10). Por exemplo, o Alentejo 

era o lugar em que decorriam as ocupações de terras e a organização de 

cooperativas que tencionavam mostrar as vantagens de uma revolução 

agrária naquela região, como retratou o cinema de Abril. 

No início dos anos 80, os filmes continuam a ser caracterizados 

pela centralidade das temáticas políticas, discutidas frequentemente 

através de uma abordagem etnográfica; simultaneamente, há uma 

emergência de filmes mais comerciais de entretenimento e ação, por 

influência do cinema hollywoodiano. Na mesma altura, a Escola 

Portuguesa152 prossegue a obra do Cinema Novo português, 

apresentando visivelmente o pessimismo, a repulsa e o desgosto da 

condição do indivíduo na sociedade. A postura das produções da Escola 

Portuguesa era de se colocar “[...] contra o «cinema comercial» e de 

resistir às suas visões hegemônicas não só do mundo, mas também da 

própria natureza e função do meio cinematográfico.” (BAPTISTA, 

2008, p. 11). As produções foram muito apreciadas pela crítica 

estrangeira, assim que o cinema português se tornou conhecido na 

Europa, permitindo também “que Portugal se descobrisse como país 

europeu.” (BAPTISTA, 2009, p. 11). Os filmes dessa época refletem, 

portanto, as tensões e desconfortos identitários de Portugal, que 

tencionava tornar e ser reconhecido como um país europeu 

desenvolvido, apesar de sua marginalização econômica, política e social. 

Alguns personagens típicos dessas produções eram, por exemplo, como 

afirma Baptista: “o exilado, o emigrante ou o órfão, [...] indivíduos que 

se sentem deslocados em relação às suas famílias, empregos ou 

comunidades.” (BAPTISTA, 2009, p. 12). Também nesse caso, a 

questão nacional ocupava uma posição central, continuando a ser 

apresentada de forma pessimista e melancólica, como no Cinema Novo. 

A partir da metade dos anos 90, surge uma nova geração de 

realizadores interessados na contemporaneidade, distanciando-se da 

                                                           
152 Alguns filmes são A Ilha dos Amores (Paulo Rocha, 1982), a biografia do 

escritor Wenceslau de Moraes e, em particular, conta-se a história de seu longo 

exílio em Macau e no Japão, onde viria a morrer. Um Adeus Português (João 

Botelho, 1985), em que se aborda a guerra colonial; Matar Saudades (Fernando 

Lopes, 1987), ou Recordações da Casa Amarela (João César Monteiro, 1989). 
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temática da questão nacional e da representação da identidade 

portuguesa. Os temas que aparecem nessas novas produções, de fato, 

não são limitados à realidade portuguesa, podendo acontecer em 

qualquer país, assim que o contexto global atual emerge nos filmes 

desse período. Tiago Baptista delineia estes novos filmes pela presença 

de personagens tais como “[...] jovens marginais, mães adolescentes ou 

imigrantes ilegais” e pelo tratamento de questões como “a pobreza, a 

doença, o desemprego, a violência doméstica, o tráfico humano ou a 

toxicodependência.” (2009, p. 13). Alguns dos cineastas que se 

encaixam nesse movimento são Teresa Villaverde, João Canijo, João 

Pedro Rodrigues, Sérgio Tréfaut e Pedro Costa. Os filmes desses 

cineastas apresentam, desse modo, uma nova imagem do país, uma 

imagem pouco retratada, crua e ríspida. Como afirma Miguel Cipriano 

(2012a, p. 46), o Portugal dos anos 90 é “um país “[...] diverso, 

fragmentado, desfigurado, difícil de caracterizar”, assim que, “a partir 

dos anos 90, [...] também o cinema ganhou consciência e tornou-se 

expressão de uma sociedade em conflito com a sua identidade.” (2012a, 

p. 46). Desse modo, o cinema português a partir dessa época visa 

ultrapassar as fronteiras do imaginário nacional, e isso se materializa 

através da representação do outro, como nacionalidade, como gênero, 

como espaço, como cultura, e que se deu particularmente com a 

produção de documentários e de um cinema direto153. 

 As periferias e os subúrbios de Lisboa e seus moradores, − 

imigrantes ou descendentes de africanos, portugueses brancos de classes 

baixa, toxicodependentes −, emergem visivelmente em alguns dos 

filmes desse período, espaços e sujeitos raramente retratados nas 

produções anteriores, argumento de destaque na segunda parte deste 

subcapítulo. 

   O início do novo século continua a se caracterizar por uma 

grande mudança histórico-estética do cinema português, em que cinema 

de autor e filmes experimentais se destaca. A primeira década do século, 

− a fase entre 2000 e 2005 −, é caracterizada pela produção de filmes de 

autor, em que se acentuam tendências experimentais, se aposta em 

                                                           
153 O cinema direto nasce nos anos 50, um gênero que se interessa a captar a 

realidade e o instantâneo. Para ter mais conhecimento sobre esse gênero, sugiro 

a leitura do artigo de Alexandre Cardoso Marques intitulado Para um outro 

cinema: o cinema directo (2011). Disponível em: 

http://revistas.ulusofona.pt/index.php/caleidoscopio/article/view/2185. Acesso 

em: 21 março 2017. 
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motivos ousados e se desvelam injustiças sociais. A diversidade e 

liberdade criativa, que foge às concessões e convenções comerciais 

estéticas, formais e até temáticas definem essas produções, como o filme 

Branca de Neve (2000) de João Cesar Monteiro, O fantasma (2000) e 

Odete (2005) de João Pedro Rodrigues. A partir de 2005, aumenta a 

produção de filmes de entretenimento, mais comerciais e sobre figuras 

históricas como Salazar e Amália Rodriguez. 

 Com respeito à escolha do espaço, em alguns filmes do século 

XXI, seleciona-se o centro de Lisboa como cenário a se retratar – a 

Lisboa bucólica e tradicionalista –, continuando a reconhecer, desse 

modo, a Lisboa dos bairros centrais como um dos leitmotifs do 

imaginário nacional português: alguns desses filmes são Capitães de 
Abril (2000) de Maria de Medeiros e O Filme do Desassossego (2010) 

de João Botelho. A Lisboa dos bairros populares centrais e tradicionais 

tornou-se também o lugar de encenação favorito por alguns diretores 

estrangeiros devido à grande influência da literatura portuguesa sobre 

eles. Alguns desses filmes são Dans la Ville Blanche (1983) de Alain 

Tanner, Lisbon Story (1994) de Wim Wenders e Sostiene Pereira (1996) 

de Roberto Faenza. A literatura tem contribuído muito, de fato, para a 

tradicionalização da imagem bairrista e bucólica do centro de Lisboa. 

Lisboa é uma cidade "literaturizada" e fonte inspiradora para muitos 

escritores, apresentada como sonhadora, esotérica, misteriosa, 

silenciosa, luminosa, decadente e tradicional. É o principio e o fim do 

mundo, em balança entre os três continentes, antiga capital do Atlântico 

e cidade das setes colinas. É a cidade nave para José Cardos Pires e 

cidade do desassossego para Fernando Pessoa no seu poema urbano 

Tabacaria. A partir de Cesário Verde, a cidade de Lisboa é oficialmente 

transformada em sujeito literário. Nas suas obras torna-se frequente o 

tema da vagabundagem pelas ruas da cidade em que o escritor-flâneur 

passeia e observa sem ser observado. Fernando Pessoa, expoente 

máximo da literatura portuguesa, contribuiu fortemente para a criação e 

a fixação da imagem da capital portuguesa. Seu heterônomo Álvaro de 

Campo representa a capital portuguesa influenciada pelo futurismo, 

dominada pela rapidez e pela luz, enquanto que o semi-heterônomo 

Bernando Soares descreve-a oferecendo retratos lindos e fulmíneos de 

uma beleza absoluta. 
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A Representação do Bairro das Fontaínhas na trilogia 

de Pedro Costa 

 

  Pedro Costa tornou-se uma figura de destaque no cinema 

português ao retratar espaços e sujeitos que raramente foram 

protagonistas no cinema nacional português; desse modo, interessa 

constatar que, a partir da experiência do cineasta, é possível detectar a 

formação de uma contra-narrativa, devido à escolha de novos cenários e 

novos personagens retratados no cinema nacional. Junto com Costa, 

outros realizadores escolheram os subúrbios e as periferias, como 

Leonel de Vieira em Zona J154 (1998) e João Canijo em Sangue do Meu 

Sangue155 (2011). Em Zona J, de Vieira apresenta os protagonista de 

uma forma maniqueísta: o habitante do bairro periférico é o negro e o 

habitante da cidade central é o branco português. Desde o começo do 

filme, fica evidente que esta diferenciação racial resulta corresponder a 

uma diferenciação de classe; de fato, narra-se a difícil história de amor 

de Tó, um jovem angolano de classe baixa nascido em Portugal e de 

Carla, uma jovem branca portuguesa de classe média. Sangue do meu 
Sangue, de Canijo, é a história de uma família do bairro Padre Cruz. 

Nesse filme, o bairro é um espaço de convivência entre mulheres e 

homens portugueses de classe baixa com a comunidade de origem 

africana. Ressalta-se, deste modo, o caráter multiétnico desses espaços, 

que são frequentemente consideradas realidades etnicamente 

segregadas, como decorre no filme mais comercial de Leonel de Vieira. 

Algumas temáticas abordadas pelo filme são a criminalidade, as drogas 

e situações econômicas desvantajosas que caracterizam os bairros 

periféricos, opondo-se aos bairros mais centrais e mais ricos. Salienta-se 

que os filmes portugueses em que se exploram os subúrbio e as 

periferias não são numerosos156; mesmo assim, considero apropriado 

ressaltar quem focou sua atenção artística nesses espaços. Entre os 

realizadores citados, optei, portanto, por analisar a produção de Pedro 

Costa, que retrata a periferia e seus moradores em vários filmes, 

                                                           
154 Sugiro ler o artigo sobre o filme selecionado para a análise na dissertação do 

mestrado. Disponível em: http://cinecartaz.publico.pt/Filme/18255_zonaj.  
155Sugiro ler o artigo sobre o filme selecionado para a análise na dissertação do 

mestrado. Disponível em: http://cinecartaz.publico.pt/Filme/291982_sangue-do-

meu-sangue.  
156Outros filmes portugueses que foram identificados são Até Ver a Luz (2013), 

de Basil da Cunha e Montanha (2015) de João Salaziva. 
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abordando-a de uma forma singular, multifacetada e menos 

estereotipada. 

 Pedro Costa, nascido em Lisboa em 1959 e formado pela Escola 

Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, realiza 

um cinema de autor, independente, cujas últimas obras caracterizam-se 

por serem cinema direto e documental. Influenciado fortemente pelo 

Cinema Novo português, começa sua produção a partir dos anos 90, 

continuando até hoje em dia. Isso posto, interessa discutir os filmes 

Ossos157 (1997), No Quarto de Vanda158 (2000), Juventude em 

Marcha159 (2006) e Cavalo Dinheiro160 (2014). 

A primeira obra de Pedro Costa, intitulada Ossos, é a história de 

um casal de jovens que acaba por ter um filho não desejado e que 

vivencia experiências no limite entre a morte, o desespero e a vingança. 

Nesta ficção, representa-se, pela primeira vez, o bairro das Fontaínhas, 

que serve de cenário também nos filmes No quarto de Vanda e 

Juventude em Marcha. Esses primeiros três filmes citados compõem a 

chamada trilogia de Fontaínhas. O bairro, que era localizado no 

concelho de Amadora, -uma das regiões mais populosas dos arredores 

de Lisboa- vem retratado como um microcosmo de miséria e de 

abandono, extrema pobreza e degradação, onde os pobres, os vencidos, 

os tóxicos e os marginados coabitam com a população cabo-verdiana, 

emigrada na procura de sorte e trabalho. 

Antes de ser demolido ao começo do novo século para dar espaço 

a grandes edifícios, arranha-céus e centros comerciais, o bairro 

caracterizava-se por pequenas ruas, casas em condições precárias, 

dominado pela desorganização e sujeira. Nos três filmes, o bairro das 

Fontaínhas vem representado em diferentes estágios: em Ossos, o bairro 

está íntegro; após a obra de desmantelamento arquitetônico e social 

demonstrada no filme No Quarto de Vanda, e o bairro está quase 

completamente demolido em Juventude em Marcha. Diferentemente do 

primeiro filme, o segundo e o terceiro são docuficções, em que Costa 

                                                           
157 Sugiro ler o artigo que apresenta o filme. Disponível em: 

http://cinecartaz.publico.pt/Filme/18951_ossos. 
158 Sugiro ler o artigo que apresenta o filme. Disponível em: 

http://cinecartaz.publico.pt/Filme/20886_noquartodavanda. 
159 Sugiro ler o artigo que apresenta o filme. Disponível em: 

http://cinecartaz.publico.pt/Filme/161763_juventudeemmarcha. 
160 Sugiro ler o artigo que apresenta o filme. Disponível em: 

http://cinecartaz.publico.pt/Filme/341063_cavalo-dinheiro 
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visa oferecer um retrato mais fiel desse bairro marginal, tornado 

possível através da convivência e da proximidade que o cineasta criou 

com os moradores do bairro, além da escolha de filmar com pequenas 

câmaras digitais. No filme No Quarto de Vanda, Costa narra a rotina de 

Vanda Duarte, uma jovem portuguesa heroinômana, que passa a maioria 

de seus dias no seu quarto, isolada do mundo exterior, compartilhando 

sentimentos e preocupações com seus amigos e familiares. Em 

Juventude em Marcha, o protagonista é Ventura, já presente nos dois 

filmes anteriores e personagem central também em Cavalo Dinheiro. 

Ventura, ex-operário cabo-verdiano, conta no terceiro filme da trilogia 

sua história, seu passado, as lembranças da sua terra-mãe Cabo Verde, 

mas também seu presente, sua relação com o bairro e com Portugal. Em 

Cavalo Dinheiro, que pode ser concebido como a continuação da 

trilogia de Fontaínhas, Ventura aparece como personagem que mergulha 

entre realidade e sonho, transitando por diversos espaços, marcados pela 

desolação, pelo abandono e pela tristeza: um hospital, o bairro 

demolido, os corredores vazios, as florestas escuras e o elevador. 

Diferentemente da trilogia que retrata fielmente o bairro, nesse último 

filme predomina o onírico, e emergem as memórias antigas, os 

pesadelos, as lembranças do protagonista retratadas emblematicamente 

por Costa. O corpo esquizofrênico de Ventura, que vive no filme uma 

condição de constante sofrimento; as lembranças da revolução dos 

Cravos na conversa com o “soldado estátua” no elevador; uma viúva 

que voltou a Lisboa para enterrar seu marido, são algumas das imagens 

que delineiam o quadro semionírico do filme. Costa, portanto, retrata a 

perspectiva alienada do protagonista, mas, diferentemente da trilogia 

anterior, o bairro das Fontaínhas passa em segundo plano, razão pela 

qual decidi focar sobretudo na análise da trilogia. 

A intenção de Pedro Costa, nessa trilogia, como afirma em uma 

entrevista161, não é apresentar apenas um bairro crioulo, africano, cabo-

verdiano, mas oferecer uma ideia abstrata de um bairro de Lisboa, em 

que, de fato, costumam conviver emigrantes de várias etnias e 

portugueses de classe baixa. O que emerge em primis nessas produções 

é a miséria e a desolação que se espalham no bairro em demolição e 

entre os moradores; porém, ao mesmo tempo, Costa consegue captar e 

                                                           
161 Entrevista presente no seguinte link 

http://cabinecultural.com/2016/05/18/imigracao-e-espaco-urbano-no-cinema-

de-pedro-costa/. Acesso em: 19 janeiro 2017. 
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retratar a força e a nobreza desses personagens marginalizados social e 

geograficamente através de sua arte cinematográfica. Observo, desse 

modo, que, nas produções de Costa, coexistem duas concepções de 

bairro, que me interessará apresentar e discutir. Enfatizo, portanto, que 

em um nível de representação, emerge tanto a narrativa dominante da 

periferia como espaço degradado e de carência, quanto se revelam 

narrativas alternativas que permitem conceber as periferias como 

espaços acolhedores, revolucionários com os quais os moradores criam 

forte vinculação afetiva. A narrativa dominante emerge, sobretudo, no 

filme No Quarto de Vanda, em que o bairro representa o espaço em que 

o uso e o abuso das drogas, a pobreza, a doença, a escuridão, a 

criminalidade e a ilegalidade preponderam. São principalmente as 

temáticas da droga e da doença que prevalecem na trama do filme, em 

que, de fato, todos os personagens principais são tóxico-dependentes. O 

uso diário da heroína caracteriza a rotina da protagonista Vanda, 

marcando a cotidianidade do bairro, em que se alternam cenas de vida 

diária tais como cozinhar, dormir, conversar, passear na rua. A 

protagonista, que transcorre a maioria dos dias no seu quarto, tosse de 

forma insistente e violenta em muitas cenas do filme, sublinhando, desse 

modo, o estado precário de sua saúde.  

Em Juventude em Marcha, retoma-se a percepção da periferia 

como espaço que degrada e na qual a droga, pobreza e doença 

prevalecem. A saída do bairro, mesmo que forçada, torna-se necessária. 

De fato, deixar o bairro significa ter maior possibilidade de melhores 

condições de vida, como acontecem nas vidas de Vanda e de Nhurro, 

outro habitante de origem africana do bairro das Fontaínhas. Os dois 

foram obrigados a se deslocar para os novos prédios a baixo custo 

localizados em Casal da Boba, por causa da demolição do bairro de 

Fontaínhas, e, efetivamente esses personagens, que no filme No quarto 

de Vanda eram heroinômanos, mudam de condição no último filme da 

trilogia: Vanda, recém-mãe, está em uma fase de recuperação e de 

desintoxicação, e Nhurro também consegue sair do mundo da heroína, 

parecendo viver em condições melhores na nova casa. A narrativa 

dominante que define a periferia como um contexto obscuro é reforçada 

através da representação das áreas mais centrais e mais abastadas de 

Lisboa nesses filmes, contribuindo para uma leitura dicotômica da 

cidade. Em Ossos, encenam-se episódios do filme no hospital, no 

mercado, no restaurante e na casa da enfermeira, edifícios que 

pertencem espacial e simbolicamente à cidade formal, concebidos como 
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lugares de possibilidades, onde serviços e trabalho tornam-se acessíveis. 

Isso contribui ainda mais para a percepção da periferia como lugar de 

carência, razão pela qual se torna indispensável uma mudança espacial e 

social das áreas suburbanas para a cidade central por parte dos 

moradores dos bairros mais periféricos, para buscar trabalho ou outras 

necessidades. Por exemplo, Clotilde162, Tina e o pai da criança em 

Ossos, moradores do Bairro das Fontaínhas, dirigem-se para o centro em 

busca de trabalho, ajuda, dinheiro; enquanto que, a enfermeira, 

personagem da cidade formal, conduz-se para o bairro para ajudar, dar 

trabalho e conforto. Outra forma através da qual se salienta a oposição 

espacial entre centro e periferia é no uso das cores, evidente nos filmes 

Ossos e Juventude em Marcha: os tons claros identificam-se com o 

centro, enquanto que os escuros com a periferia.  
 

Figura 12 - O bairro das Fontaínhas em demolição - fotograma do filme 

Juventude em Marcha (2006) de Pedro Costa-. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://likhna.blogspot.com.br/2010/12/spotlight-on-pedro-

costa.html. Acesso em 27 abril 2017. 
 

                                                           
162  Clotilde em Ossos é a mesma atriz que interpreta Vanda em No Quarto de 

Vanda e Juventude em Marcha. 
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Destaco, por exemplo, as diferenças entre a casa da enfermeira e 

a casa de Clotilde em Ossos: a primeira é uma casa ordenada, limpa, 

grande, dominada pelas cores claras e pela luz; enquanto que a segunda 

casa é caótica, pequena, desorganizada e extremamente escura. Isto 

determina ainda mais a percepção do centro como espaço associado a 

valores positivos e a periferia como realidade dominada pelo caos e pela 

carência. 

Para discutir sobre as narrativas que diferem daquelas 

dominantes, destacam-se os elementos que determinaram uma visão 

menos estereotipada e mais positiva sobre o bairro. Tais elementos 

possibilitam gerar a concepção do bairro como espaço socialmente 

abrangente e protetivo, humano, onde os personagens compartilham e 

convivem em uma comunidade heterogênea e familiar, em oposição ao 

centro da cidade, concebida como lugar de isolação e de anonimato. Em 

vista disso, Pedro Costa tenciona formular uma visão plural sobre a 

periferia na tentativa de amenizar as leituras baseada na 

homogeneização, no essencialismo e na desvalorização, que quase 

sempre definem as realidades periféricas como espaços nefastos, 

visando oferecer a percepção de um lugar em que diversidade, 

heterogeneidade e especificidades manifestam-se juntamente com as 

dificuldades e os problemas sociourbanísticos. Desse modo, na trilogia 

de Pedro Costa, o bairro da Fontaínhas assume também traços positivos, 

como afirmado acima, sendo representando como lugar de convivência 

de culturas diferentes e de uma coletividade que compartilha um mesmo 

espaço, em que se dança, se fala, se ouve música, se convive. Seus 

habitantes estabelecem uma forte ligação afetiva com o bairro, como 

manifestam Vanda e Ventura nos filmes No Quarto de Vanda e 

Juventude em Marcha. No que diz respeito à oposição espacial entre 

centro e periferia, em Ossos, Costa descreve as áreas centrais da cidade 

não apenas como o espaço das possibilidades, mas também como o 

lugar em que o indivíduo vem isolado, marginalizado e humilhado no 

meio da multidão, retomando a leitura sobre a cidade burguesa realizada 

pelo Cinema Novo. No episódio que decorre na Praça da Figueira, em 

Rossio, o pai com o filho no colo está pedindo esmola para as pessoas 

que atravessam a praça, dando a impressão de parecer uma figura 

invisível aos olhos dos outros. A cidade burguesa de Costa, como a do 

Cinema Novo, é inundada de perdição, frustração, anonimato; o bairro 

periférico, pelo contrário, assume uma natureza mais positiva e mais 

simples, como aquela do campo ou dos bairros populares e tradicionais 



190 

 

 

de Lisboa, retratados nos filmes nacionais passados. No filme Ossos, 

mas também nos outros filmes da trilogia de Costa, 
 

[t]he neighborhood is sufficiently inclusive and, 

somehow, protective that the outside world -the 

Lisbon of middle-class apartments and shops and 

institutions, which is inevitably closer to the way 

we, the viewers, actually live- looks thin and cold 

and artificial by contrast. [...] the bourgeois city 

is olderly and rectilinear and bleached163. 

(SANTE, 2010, p. 24). 

 

As áreas formais da cidade, símbolo da classe média e das 

instituições, isolam, marginalizam e são interpretadas na ótica do 

morador do bairro periférico como espaços distantes e longe não apenas 

geograficamente, mas também socialmente. É interessante como em um 

mesmo filme, as perspectivas sobre esses espaços podem se inverter, 

produzindo outra possibilidade de compreensão tanto da realidade do 

bairro periférico, quanto das áreas formais. No filme Juventude em 

Marcha, por exemplo, podem se interpretar de forma antinômica os 

espaços. Os escuros que caracterizam o bairro em demolição, podem ser 

interpretados como lugares que têm cor, enquanto que os espaços claros 

− como o novo conjunto habitacional − podem ser lidos como ambientes 

onde há uma ausência desta. A este respeito, sugiro observar o novo 

apartamento em que Ventura deve se transferir em Casal da Boba (o 

bairro social onde Nhurro e Vanda já estão morando) como um espaço 

em que não se ouvem histórias e onde não há memória, diferentemente 

do que decorre no antigo bairro em demolição. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
163 “O bairro é suficientemente inclusivo e, de certa forma, mais protetor de que 

o mundo exterior - a Lisboa dos apartamentos de classe média, das lojas e das 

instituições, que é inevitavelmente mais próxima do modo como nós, os 

espectadores, realmente vivemos - e nesse contraste, a Lisboa da classe média 

parece mais fria e artificial.  [...] a cidade burguesa  é mais retilínea e 

branqueada.” (SANTE, 2010, p. 24, tradução nossa). 
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Figura 13 - Ventura, o protagonista cabo-verdiano no novo bairro social  

Casal da Boba - fotograma do filme Juventude em Marcha (2006) de Pedro 

Costa-. 

 

Fonte:http://likhna.blogspot.com.br/2010/12/spotlight-on-pedro-

costa.html. Acesso em 27 abril 2017. 

 

O novo apartamento pode ser interpretado, assim, como um lugar 

onde não existe presente, passado e futuro, enquanto que o bairro antigo 

pode ser lido como um ambiente da imaginação, da vida, de lembranças 

de um passado vivo de histórias e memórias, aquelas contadas por 

Ventura. Tanto a cidade burguesa quanto o novo conjunto habitacional, 

portanto, emergem como lugares de exclusão e alienação, como é 

evidente nos filmes Ossos e Juventude em Marcha, enquanto que em No 

Quarto de Vanda não há referências a essas áreas, evitando 

confrontações com outros sistemas e favorecendo a percepção do bairro 

periférico como a única realidade simbólica e espacial retratada no 

filme. 

Após esse breve retrato dos cenários presentes na trilogia, 

interessa-me focar nos personagens que protagonizam os filmes, 

também essenciais para se pensar nas diversas narrativas sobre as 

periferia que coexistem nessas produções. Os personagens que 

compõem os filmes de Pedro Costa são sujeitos subalternos que 

compartilham as mesmas situações de desvantagem econômica e social 
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e que pertencem a uma comunidade inter-racial. O casal de portugueses 

no primeiro filme da trilogia; Vanda, jovem portuguesa heroinômane, 

protagonista de No quarto de Vanda, e Ventura cabo-verdiano, figura 

central em Juventude de Marcha e Cavalo Dinheiro representam, assim, 

a comunidade do bairro das Fontaínhas. Em Juventude em marcha, o 

imigrante Ventura tenta reconstruir sua vida passada, mencionando 

fragmentariamente alguns eventos pessoais e históricos, tal como o seu 

passado como operário desde 1972 na construção da Fundação Calouste 

Gulbenkian, a revolução dos Cravos de 1974 e a independência de Cabo 

Verde. Ventura manifesta sua nostalgia pela pátria de origem, mas 

também sua ligação com o bairro que o recebeu na sua mudança para 

Portugal. De fato, nesse bairro em que morou e que está sendo 

demolido, o protagonista tenta reconstruir e procurar o senso de 

pertencimento e de vida. 

 
Figura 14 - Ventura, o protagonista cabo-verdiano no Bairro das 

Fontaínhas – fotograma do filme Juventude em Marcha (2006) de Pedro Costa-. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://likhna.blogspot.com.br/2010/12/spotlight-on-pedro-

costa.html. Acesso em 27 abril 2017. 

 

Ventura é um dos últimos habitantes do bairro das Fontaínhas, 

mostrando, de fato, uma forte resistência a se mudar para o novo bairro, 

um espaço com o qual nunca conseguirá identificar-se. Portanto, no 

filme, é evidente a forte relação que os habitantes estabeleceram com o 
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bairro, como se compreende também através das palavras de Vanda em 

um episódio do filme No Quarto de Vanda, em que a mulher portuguesa 

declara de ter passado uma infância feliz no bairro e afirma que iria ser 

difícil deixá-lo. O bairro, em Juventude em Marcha, torna-se o símbolo 

da diáspora africana e a casa das novas gerações de africanos. Ventura 

pode ser considerado o representante dessa comunidade africana, porém, 

apresenta-se como personagem não tradicional, sobretudo em Cavalo 
Dinheiro: “é um ente, cuja passagem e presença faz reverberar emoções, 

lembranças, escritas, afetos, revoluções, ideais – seus, mas, sobretudo, 

dos outros.”164. Ventura é um personagem misterioso, retratado por 

Costa como um homem-coletivo (DUARTE, 2013), que aceita a todos 

como filhos, como se observa nos filmes que protagoniza. Dessa forma, 

Pedro Costa retrata uma comunidade dos incomuns (DUARTE, 2013), 

introduzindo personagens que “não são uma representação de uma 

categoria geral como os cabo-verdianos ou moradores de um bairro, mas 

como singularidades. (DUARTE, 2013, p. 374). Portanto, considerada a 

atenção de Costa para as singularidades, concebida como uma estratégia 

para romper com o imaginário sobre a comunidade dos moradores das 

periferias como algo homogêneo e essencializado, Costa apresenta  
 

[...] uma constelação instável de singulares que, 

ao contrário de estarem em uma situação de 

permanente conforto, vivenciam uma experiência 

limíte, uma relação de mútua exposição (e não de 

pressuposição) e de permanente risco. Ao 

contrário do sonho fusional, ela é 

fundamentalmente fragmentada, marcada por 

interrupções e pela angústia de lidar com a radical 

diferença do outro. (DUARTE, 2013, p. 376). 

 

Emerge, assim, nessas produções, a singularidade e a estranheza 

de cada indivíduo e não da comunidade periférica como um todo. 

Apresenta-se as dores e os sofrimentos, os pesadelos dos indivíduos, o 

mal-estar do homem contemporâneo. Portanto, personagens 

compartilham, sim, a experiência de miséria e de desespero, mas como 

individualidade e não como comunidade, como afirma Duarte. 

                                                           
164 Trecho presente na entrevista disponível no seguinte link 

http://cabinecultural.com/2016/05/18/imigracao-e-espaco-urbano-no-cinema-

de-pedro-costa/. Acesso em 27 abril 2017. 
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Concordando com esse último, isso se torna possível porque os filmes 

visam "ressaltar a ausência de um sistema, ou a dificuldade de 

totalização desta comunidade" (2013, p. 377), que se manifesta através 

da fragmentariedade de cada experiência e da dificuldade de lidar com o 

outro. 

Assim sendo, nas produções de Costa, há sim uma intenção de 

retratar a periferia multifacetadamente, uma tentativa de não se basear 

apenas na reprodução da imagem preestabelecida dominante, se bem 

que ainda resulte visível a influência do estereótipo clássico. 

 

A presença da periferia no cinema português. A 

emergência de uma contra-narrativa. 

 

As reflexões acima delineadas podem parecer, em parte, 

contraditórias no que diz respeito ao objetivo desta pesquisa − 

apresentar manifestações artísticas que contenham contra-narrativas 

sobre as periferias −, já que nos filmes analisados, emerge também uma 

imagem marcadamente estereotipada sobre esses espaços. O que me 

interessará enfatizar, neste momento, é a emergência do interesse 

artístico e cinematográfico para o espaço-periferia, como manifestou o 

cinema de Costa, significativo para inovar o imaginário estabelecido 

pelo cinema nacional anterior. Por essa razão, sugiro considerar a 

presença da periferia no cinema português como uma contra-narrativa a 

respeito do mainstream do cinema nacional, em que esse espaço não foi 

objeto de interesse, e por isso, omitido e invisibilizado. Recapitulando, 

pode se constatar que a narrativa dominante cinematográfica sobre 

Portugal, baseada na portugalidade, excluiu suas periferias urbanas, 

enfatizando apenas os bairros populares do centro da cidade, a cidade 

burguesa ou o rural. A contra-narrativa que pode se extrair nos filmes de 

Pedro Costa, delineia-se a partir da escolha de cenários diferentes, como 

os bairros periféricos e de novos protagonistas, como cabo-verdianos e 

portugueses brancos tóxico-dependentes. Nisso, pode detectar-se uma 

novidade e uma contra-atitude com respeito ao imaginário hegemônico 

retratado pelo cinema anterior. Nos filmes selecionados, as realidades 

descritas não são estreitamente ligadas à questão identitária nacional, 

como Baptista destacou ao falar das produções dos anos 90. Deste 

modo, os filmes de Pedro Costa retratam o espaço periférico como um 

espaço não “nacionalmente português”, imagem que se materializa 

mediante a escolha de protagonistas que não necessariamente 
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representam o povo português, ou encarando temáticas, como a 

toxicodependência, a pobreza e a imigração, que não limitam a ser 

centrais apenas no espaço nacional português. As histórias narradas 

transformam Lisboa em uma cidade qualquer. 

Ventura é o símbolo desse novo contexto cinematográfico e 

cultural. O imigrante que vive no bairro periférico de Lisboa torna-se 

protagonista de dois filmes sobre a capital portuguesa, sendo uma 

presença constante também nas outras produções de Costa. Ventura foi 

o primeiro operário cabo-verdiano sem documento a se tornar 

protagonista no cinema português165. Isso permite entender que a 

representação da identidade nacional portuguesa e da portugalidade foi 

silenciada temporariamente no cinema de Costa; de fato, o cineasta 

distancia-se nitidamente do projeto que o cinema nacional português 

empreendeu desde os primórdios. Ao escolher o subúrbio como cenário 

e temática nos filmes, Pedro Costa favorece a desestabilização dos 

paradigmas anteriormente erigidos pelo cinema português e contribui 

para o consolidamento de um cinema pós-rural (CIPRIANO, 2012a) e 

pós-nacional (BAPTISTA, 2011) no panorama cinematográfico atual. 

Pós-rural pela ênfase que se dá ao espaço urbano e ao suburbano e pós-

nacional, porque o cinema a partir dos anos 90 “deu voz a comunidades 

e grupos étnicos até ali ausentes [...]” (BAPTISTA, 2011, p. 14), 

retratando temáticas não essencialmente portuguesas. Em vista disso, a 

partir do final do século XX, muitos filmes assumem o papel de uma 

“crítica profunda do conceito de nação e nomeadamente o seu 

questionamento como categoria ideológica, uniformizadora das 

diferenças de raça, gênero, história e etnia [...].” (BAPTISTA, 2011, p. 

07). Isso posto, a periferia surge como contra-narrativa; e o cinema 

tenciona “temporariamente” retratá-la, para ir além do imaginário mais 

típico da Lisboa dos bairros populares e bucólicos mais centrais das 

Comédias à portuguesa e dos filmes portugueses e estrangeiros mais 

recentes, como mencionados. Ao mesmo tempo, Pedro Costa, com sua 

visão crítica com respeito à cidade burguesa, continua a retratar essa 

última como lugar de solidão, de anonimato e de perdição, da mesma 

                                                           
165 Ventura não é o primeiro cabo-verdiano retratados nos filmes de Pedro 

Costa; o cineasta, no filme Casa de Lava (1994) que encenou entre Cabo Verde 

e Portugal, retrata a história de uma enfermeira que decide ir embora de Lisboa 

para acompanhar um imigrante africano trabalhador, de volta para sua casa em 

Cabo Verde. 
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forma que os filmes do Cinema Novo e os primeiros melodramas 

nacionais fizeram. 

A periferia protagoniza uma narrativa não apenas em nível 

temático, mas também, e, sobretudo, por questões ideológicas; de fato, 

havendo reconhecido sua ausência e omissão da representação no 

cinema nacional anterior até os anos 90, como em outras formas 

artísticas, ela aparece não apenas como objeto de uma nova estética, mas 

também assume um papel impregnado de ideais políticos e criticos 

sobre a condição humana na atualidade. Ao não se retratar a periferia, 

por exemplo, excluiu-se consequentemente do cinema nacional as 

comunidades de imigrantes que moram nas periferias, sobre os quais, 

como afirma Arenas (2012), − sobretudo com respeito aos que provêm 

das ex-colonias africanas −, existe uma escassa produção 

cinematográfica e literária166. Em contraste, há numerosos exemplos 

literários e cinematográficos sobre as experiências dos portugueses na 

África na época colonial e como emigrantes em outros países, como na 

França. Apesar dessa escassez, concordando com Vasconcelos (2012), o 

cinema tem sido um mediador cultural “de uma representação 

eticamente comprometida do “outro” africano numa sociedade 

mainstream “branca”, que poderá abrir espaço a uma verdadeira 

“cidadania social” da população afroportuguesa.” (p. 22). Distanciando-

se da questão nacional, o cinema de Pedro Costa revela uma nação não 

homogênea e não compacta, superando assim a representação 

essencialista e simplista da identidade portuguesa que predominava nos 

filmes anteriores. A partir dessa proposta, é possível observar o espaço 

suburbano como lugar artístico em que decorre simbolicamente a 

desconstrução do imaginário nacional e da portugalidade, divulgados 

fortemente pelo cinema nacional. Nessa ótica, o suburbano concebe-se 

como espaço alternativo e não convencional que se opõe aos espaços e 

aos discursos da narrativa dominante, protagonizada pela cidade 

burguesa e pelos bairros populares de Lisboa. Em outras palavras, 

através do cinema de Pedro Costa, realiza-se a recusa da narrativa-

mestra, o cinema nacional de até então, considerado um dispositivo 

artificial “enquanto máquinas identitárias e enquanto formas de 

colonização interna.” (BAPTISTA, 2011, p. 08).  

                                                           
166 No quarto capítulo discutirei brevemente sobre o livro O meu nome é Legião 

(2007), de Antonio Lobo Antunes, único livro detectado em que se retrata a 

periferia de Lisboa. 
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Como arte de resistência e de crítica à imagem da nação Portugal, 

o cinema de Costa entra em conflito com a cultura representativa 

hegemônica e do mainstream cinematográfico. Um cinema de dissenso, 

que se opõe continuamente ao sistema, um cinema que exprime 

relutância, aversão, que se coloca do lado dos oprimidos e dos 

indivíduos marginalizados pela sociedade, um cinema que incomoda. A 

partir das ruínas, das derrotas, apresentam-se personagens que buscam a 

esperança na mudança revolucionária, real e tangível. O cinema de 

Costa distingue-se, desse modo, da maioria das produções portuguesas, 

visto que seus filmes dominados pela indignação, raiva, desilusão, 

apresentam ao mesmo tempo a confiança e o desejo de reconstruir o 

mundo a partir das ruínas de uma sociedade em crise com seu passado e 

seu presente. É o cinema que escolheu a periferia, que se visibiliza nas 

produções mais recentes como objeto artístico e político. É, sim, um 

cinema das derrotas e da miséria humana que não caracterizam apenas 

os bairros segregados das periferias de Lisboa, mas que revela a mazela 

comum da sociedade contemporânea. 

As manifestações analisada nesse terceiro capítulo − os rappers 

LBC Soldjah e Chullage e os quatro filmes do cineasta Pedro Costa – 

construíram contra-narrativas plurais e distintas sobre a periferia; porém, 

nelas é possível detectar aspectos comuns como a centralidade do 

africano e afrodescendentes como protagonista e porta-voz dos bairros 

marginais e a crítica ao imaginário nacional português, questões que 

aprofundarei no quarto capítulo. Os rappers retratam a periferia como 

um espaço diaspórico e transnacional, cantando em crioulo, que vem 

assumido como arma linguística e política para romper com a 

colonialidade, como mostra LBC Soldjah; a periferia é apresentada 

também como um espaço que busca um diálogo com a sociedade, 

lutando contra o racismo e procurando aceitação da diferença, inclusão e 

integração, como destaca Chullage. Nos filmes de Pedro Costa, 

coexistem várias narrativas sobre a periferia: a narrativa dominante que 

interpreta a periferia como espaço do degrado, do vício e da doença e a 

contra-narrativa que a lê como espaço socialmente abrangente, protetivo 

e acolhedor, com o qual os moradores estabelecem um vínculo afetivo. 

Selecionar a periferia como objeto cinematográfico no contexto 

português sinaliza uma inovação; portanto, isso identifica, ao meu ver, 

uma contra-narrativa, visto que o cinema nacional anterior raramente 

retratou esse espaço, preferindo representar outros mais reconhecidos 

pelo imaginário nacional. Ademais, evidencia-se que o cinema de Pedro 
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Costa é a única manifestação analisada nesta pesquisa, em que detecto 

contra-narrativas criadas a partir do olhar de quem não pertence ao 

espaço retratado. Contudo, suas produções contribuíram da mesma 

forma como os rappers africanos e afrodescendentes das periferias de 

Lisboa, a mostrar a capital lisboeta e Portugal como espaços que 

tencionam superar as fronteiras geográficas e identitárias nacionais.   
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4. A ARTE COMO VEÍCULO DE CRIAÇÃO E 

TRANSMISSÃO DE CONTRA-NARRATIVAS. CONSTRUINDO 

NOVOS SIGNIFICADOS SOBRE O CONCEITO DE PERIFERIA 

URBANA A PARTIR DA DESCONSTRUÇÃO DAS LEITURAS 

HEGEMÔNICAS. 

 

No quarto capítulo, interessa refletir, em primeiro lugar, sobre a 

importância da arte como veículo de criação e de transmissão de contra-

narrativas, como instrumento que permitiu desconstruir as leituras 

hegemônicas, dar novos sentidos e criar novos significados sobre o 

conceito de periferia urbana, que discutirei no subcapítulo posterior. 

Na segunda parte, debater-se-á acerca das imagens simbólicas e 

conceituais sobre as periferias urbanas, detectadas a partir da análise das 

quatro contra-narrativas nos capítulos 2 e 3, respectivamente sobre as 

periferias do Rio de Janeiro e de Lisboa. Atribuindo novos significados 

ao conceito de periferia urbana, essas imagens contribuem para 

diversificar as leituras sobre esses espaços, superando os estereótipos 

fixados pelas narrativas e imaginários dominantes. Por exemplo, 

discutirei sobre a periferia como espaço de crítica às instituições; como 

espaço de manifestação de discursos múltiplos sobre a violência; como 

lugar de materialização do discurso periférico negro; como espaço de 

concretização de uma cidadania insurgente. Nessa mesma parte, 

debaterei também sobre as diversidades e as semelhanças entre as 

contra-narrativas de Lisboa e do Rio de Janeiro, para poder passar a 

discutir, no terceiro subcapítulo, sobre os diferentes graus de 

visibilidade artística que caracterizam as duas realidades. Nessa última 

parte do capítulo, tentarei compreender porque a representação e a voz 

das periferias de Lisboa são muito menos visibilizadas do que as das 

favelas do Rio. A representação da favela ocupa uma centralidade maior 

no panorama cultural e artístico carioca e brasileiro, tanto sob forma de 

suas narrativas dominantes, quanto por suas contra-narrativas. Debaterei 

sobre essa questão apresentando outras manifestações com foco na 

periferia de ambas as cidades, que acabaram não sendo selecionadas 

para a análise de caso, por não contribuírem para divulgar leituras 

diversificadas sobre o conceito de periferia urbana ou por não terem 

uma leitura engajada sobre o tema. 
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 A FUNÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DA ARTE 

 

A arte destacou-se na história da humanidade como uma forma de 

comunicação; como retrato e busca do belo; como prática de diversão; 

como espelho do mundo; como instrumento para criar interrogações; 

como registro histórico; como forma de conhecimento e aprendizagem; 

como experiência a ser consumida; como prática de protesto, de 

insurgência e de transformação. Sua pluralidade revela-se por meio das 

diversas ações e reações que gerou −como questionar, descobrir, 

aprender, libertar, retratar, inventar, divertir, acompanhar, refletir, 

incomodar, etc−.  

Nesta pesquisa, atribuiu-se à arte um grande poder de criação e 

divulgação de imaginários, assumindo, desse modo, um papel central 

para a percepção e compreensão dos fenômenos sociais; ela oferece 

“uma importante dimensão histórica de leitura do espaço socialmente 

produzido e se traduz como um instrumento de percepções e 

reconhecimento da realidade.” (BARBOSA, 2000, p. 69-70). Assim 

sendo, a arte proporcionou leituras diversificadas e múltiplas sobre a 

realidade, permitindo manifestar (quase sempre) livremente diferentes 

concepções de mundo. Ao constituir narrativas e imaginários sobre 

determinados fatos sociais, reconhece-se que a arte dificilmente atua 

como um sistema neutro; ela interpreta o mundo e atribui a ele um 

conjunto de significados que podem mudar, dependendo de vários 

fatores, como o lugar de enunciação do artista, o contexto histórico, 

político e social em que ele vive, a razão que motiva a realização de uma 

obra, etc. Assim sendo, a arte tem o poder de criar novos imaginários e 

transformá-los em visões dominantes em certos momentos históricos; 

mas, poderá também re-afirmar antigos imaginários hegemônicos, 

questioná-los ou desconstruí-los e criar, em contrapartida, imaginários 

contra-hegemônicos.  

Nesta pesquisa, optei por analisar imaginários contra-

hegemônicos – ou contra-imaginários – contemplados por uma arte que 

se declara abertamente engajada; a arte que produz contra-narrativas e 

contra-imaginários compromete-se com a sociedade e com a história de 

seu tempo e permitirá repensar certas visões do mundo, nesse caso, o 

olhar sobre as periferias urbanas. Assim sendo, a arte revelou-se, neste 

estudo, como arma de protesto e de insurgência, na luta contra a 

hegemonia das narrativas e dos imaginários dominantes; tornou-se um 

veículo de realização de resistências micropolíticas que contribuíram 
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para “re-elaborar e re-inventar novos sentidos para a nossa existência 

social” (BARBOSA, 2000, p. 71); transformou-se em um recurso para 

mudar os modelos estereotipados e essencializados do pensar e do agir. 

A arte, portanto, assumiu o papel de comprovar a heterogeneidade dos 

modelos de compreensão dos fenômenos sociais e da diversidade dos 

sujeitos e dos fatos sociais que protagonizam. 

Em vista disso, prova-se que a arte estabeleceu uma relação 

muito estreita com a política, a ética e a sociedade nas manifestações 

analisadas. As questões relativas ao envolvimento da estética com a 

política e a politização da arte foram debatidas intensamente por vários 

pensadores como Benjamin (2003), Adorno (1975), Arendt (1982) e 

Rancière (2011). O fato artístico é necessariamente concebido como um 

fato histórico e social, porque estabelece uma relação direta com a 

dimensão política. De fato, os conteúdos de uma manifestação artística 

dificilmente estão isentos de preposições políticas; de imediato, é 

possível que as práticas artísticas não sejam concebidas como fatos 

políticos, mas é inevitável pensar que as obras se constituem também 

por razões exógenas − políticas e sociais − que influenciam direta ou 

indiretamente seus autores. Entretanto, interpretar a arte como um fato 

social e político parece ser um exercício mais comum na modernidade 

tardia e na pós-modernidade. Até o século XVII, na Europa, o artista 

realizava obras de caráter geralmente religioso, que celebravam a 

potência de Deus ou de seu mecenas. A relação de dependência e de 

subalternidade dos artistas com seus mecenas, geralmente personagens 

políticos da Europa, não permitiu dar visibilidade às próprias leituras 

políticas sobre a sociedade dos artistas, que acabavam não revelando 

nenhum envolvimento político, pelos menos explícito167. 

A partir da segunda metade do século XVIII, os artistas iniciaram 

um processo de busca da própria autonomia e de emancipação para se 

tornarem sujeitos independentes do poder político dominante, no intento 

de conquistar uma maior liberdade de expressão, de crítica e de ação 

com respeito ao panorama político e social da época. Entretanto, no 

século XIX, a visão da arte sem compromisso e impessoal que se 

justificava só por sua beleza, foi defendida, sobretudo pelos parnasianos 

e traduzida por Théophile Galtier com a expressão l'art pour l'art. A 

                                                           
167 Sobre essa questão, ler os livros A História da arte (1981) de Ernst Hans 

Josef Gombrich e O papel da arte no Renascimento Científico (1981) de G. 

Santillana. 
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leitura despolitizada da arte negava, portanto, qualquer tipo de visão 

engajada dessa, recusando-a de vê-la como instrumento envolvido na 

história de seu tempo. Os artistas das vanguardas e das neo-vanguardas 

do século XX revelavam uma leitura crítica da arte sobre a realidade; 

foram artistas que mudaram completamente sua relação com o mundo e 

a sociedade, manifestando um espírito explicitamente revolucionário e 

político nas próprias manifestações artísticas168. 

 A necessidade de uma arte com fim social e político foi 

fortemente defendida pelos anarquistas, como Proudhoun. Uma arte 

comprometida era um instrumento necessário para compreender e poder 

modificar a sociedade; a arte era, imprescindivelmente, concebida como 

um instrumento revolucionário. No livro Del principio del arte y su 
destino social (1896), Proudhon discute sobre a função social da arte, 

defendendo-a como um instrumento real para conseguir uma sociedade 

mais justa e solidária e através do qual criticar a sociedade burguesa 

que, pelo contrário, a utilizava como um meio superficial e vazio. 

  Nas manifestações artísticas analisadas nos dois capítulos 

anteriores, a arte também está visivelmente envolvida com as temáticas 

históricas e sociais da época. O desempenho dela como um projeto de 

crítica aos problemas, necessidades, faltas, emergências da sociedade é 

gritante, tornando-se visivelmente ações políticas. Em outras palavras, 

as práticas artísticas analisadas são movidas por questões ético-políticas 

que levam a questionar um espaço urbano tão problematizado pelo 

discurso da política formal e da mídia. Assim sendo, ações estéticas e 

prática políticas tornam-se a mesma coisa; o fato artístico e o fato 

político e social fundem-se e, a partir desse encontro, geram-se práticas 

que revolucionam o cotidiano do indivíduo e da coletividade, e que 

conferem poder ao artista, que se transforma, assim, em um ator político 

e social. Nesse contexto, o conceito de resistência, interpretado 

originalmente como um conceito dentro do campo da ética e da política 

e que é associado mais comumente às práticas dos movimentos sociais, 

transforma seu valor político e prático em algo estético por meio das 

linguagens artísticas. A arte pode, assim, produzir obras de resistência, 

demonstrando a possibilidade da transformação da inércia da obra 

                                                           
168 Para aprofundar essa temática, sugiro a leitura de Magia e técnica, arte e 

política: ensaios sobre a literatura e história da cultura (1994) de Walter 

Benjamin e Por uma arte revolucionária independente (1985) de André Breton 

e Leon Trotski. 
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artística em práxis do fato artístico, que se torna, como já argumentado, 

em fato político e social na busca uma regeneração do pensamento e da 

ação. Nas manifestações artísticas contra-hegemônicas, portanto, a arte 

libertará o homem do sistema dominante, segundo Adorno (1999), e o 

transformará em um ser autônomo e livre para pensar, agir e sentir. É 

nesse contexto, que se critica a mercantilização da arte e a tomada de 

interesse da indústria cultural que transforma a ação e a obra do homem 

em apenas uma experiência a ser consumida, questão contestada 

particularmente nas manifestações artísticas cariocas. 

  O tipo de arte de que se está discutindo nesta pesquisa, 

portanto, engaja-se e politiza-se e, em vista desses movimentos, a 

periferia retratada pelas manifestações artísticas analisadas se 

transforma também em um conceito político, identificando a quebra dos 

paradigmas fixos e estabelecidos e a superação de concepções unívocas 

sobre essa realidade como locus de degrado e da interpretação do centro 

como único modelo possível na solução dos problemas sociais e 

urbanísticos. Existe, portanto, um “potencial mobilizador e reflexivo da 

arte” (FELTRAN, 2010, p. 91), que se materializa através de micro-

ações artísticas e sociais ditadas para renovar imaginários e narrativas. A 

arte, portanto, pode interpretar a periferia como espaço insurgente, como 

espaço contra os modelos hegemônicos; transforma-se em um 

instrumento para desconstruir o pensamento dominante sobre a 

sociedade; procura outras interpretações e soluções sobre esses espaços 

tão depreciados e problematizados. E nesse contexto, a arte possibilita 

selecionar as periferias como lugares potenciais para a mudança. 

 Para as quatro manifestações selecionadas, a arte surge como 

um instrumento de reflexão e de crítica da sociedade contemporânea. No 

coletivo Anarkofunk, a música e as performances tornam-se 

instrumentos de protesto, em que arte e ativismo de rua se misturam, em 

que o transgredir transforma-se em uma prática necessária para 

conseguir uma mudança na ordem “normal” das coisas, uma vez que a 

política formal é julgada um fracasso; a música apresenta-se como 

instrumento de diálogo e de integração nos rappers de Lisboa, a 

linguagem selecionada para estabelecer um contato com a sociedade que 

os marginaliza; a literatura é o veículo de conhecimento e de 

aprendizagem das classes sociais mais baixas pelo Bando Editorial 

Favelofágico, coletivo que critica e tenciona mudar o mundo literário 

tradicional; o cinema de Pedro Costa dá voz aos que foram silenciados 

pelo imaginário nacional cinematográfico português.  Em vista 
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disso, música, literatura e cinema, nesta pesquisa, não apenas 

selecionam as periferias como espaço e temática a serem representados, 

mas se tornam ferramenta de mudança, de transformação e de 

resistência, que conferem sentidos políticos ao conceito de periferia, 

visibilizando as vozes e os discursos silenciados pelas instituições como 

o Estado e mercado. 

 
A arte tem o poder de transformar. 

Transforma histórias, transforma pessoas, transforma preconceitos. 

Transforma lajes em palcos. 

Transforma caos em beleza169. 

 
Figura 15 - Fotografia de Anderson Valentim intitulada Alguns lutam 

com outras armas (2016) presente na exposição Favelografia no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro. 

Fonte:http://www.band.uol.com.br/m/conteudo.asp?id=100000826936&

programa=Cidades. Acesso em: 27abril 2017. 

 

                                                           
169 Frase presente na exposição Favelografia, no museu de Arte Moderna do 

Rio. Informações disponíveis sobre a exposição no seguinte link: 

http://followthecolours.com.br/art-attack/projeto-favelagrafia/. Acesso em: 

27abril 2017 
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NOVOS SIGNIFICADOS DO CONCEITO DE PERIFERIA A 

PARTIR DAS CONTRA-NARRATIVAS E CONTRA-

IMAGINÁRIOS DETECTADOS. 

 

 Nesse segundo subcapítulo, pretende-se enfatizar alguns novos 

significados atribuíveis ao conceito de periferia urbana a partir das 

contra-narrativas detectadas no segundo e no terceiro capítulo. Nas 

quatro manifestações artísticas analisadas, a periferia transforma-se em 

lugar ativo de discussão e de disputa para novas possibilidades políticas 

e sociais; assim sendo, as práticas artísticas estudadas permitem 

diversificar os sentidos que podem ser conferidos ao conceito de 

periferia urbana. As contra-narrativas sobre as periferias consentem 

visibilizar traços mais positivos sobre esses espaços e permitem lê-las 

não apenas como um espaço problemático, mas também como um lugar 

acolhedor no qual se criam vínculos afetivos, como mostram os filmes 

de Pedro Costa; como um espaço transnacional a partir do qual os 

marginalizados de todas as periferias se unem e reivindicam a condição 

como sujeitos ativos e resistentes, como mostra LBC Soldjah; como um 

espaço a partir do qual tecer um diálogo com o sistema hegemônico que 

frequentemente não ouve ou atua de forma opressiva, como destaca 

Chullage; como um espaço da diáspora africana onde novos valores 

surgem, que podem ser divulgados tanto em crioulo, como mostra LBC 

Soldjah, quanto em português, como faz Chullage; como um lugar da 

desobediência ao Estado onde se materializam ideais anárquicos, como 

autonomia e autogestão, como declara o Anarkofunk; como um espaço 

plural a partir do qual o explorado, o submisso, o sub-representado, o 

morador da favela formula histórias diversas, criando novos paradigmas 

e cânones e opondo-se à indústria literária formal, como mostra o Bando 

Editorial Favelofágico; como um espaço onírico de lembranças que une 

o passado ao presente de um imigrante cabo-verdiano Ventura, como 

representam os filmes de Pedro Costa; como um espaço que recusa a 

estética da violência, como aparece no Bando Editorial Favelofágico, e 

que se apropria da estética da insurgência nas manifestações do 

Anarkofunk e da estética da diáspora no rap cantados por africanos e 

afrodescendentes de Lisboa; como um espaço em que convivem 

singularidades e estranhezas como demonstram os filmes de Pedro 

Costa; como um espaço barroco, porque nele se elaboram “múltiplas 

combinações, ora altamente codificada, ora caóticas, ora eruditas, ora 

populares, ora oficiais, ora ilegais [...].” (SANTOS, 1998, p. 357-358). 
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 Enfatizar a pluralidade dessas contra-narrativas permitirá 

realizar uma “representação outra da alteridade e [uma] crítica das 

categorias que tendem a estereotipá-las.” (ADERALDO; RAPOSO, 

2016, p. 282). Desse modo, nessas contra-narrativas, retratam-se as 

outridades, e não apenas uma única outridade. Tenciona-se evidenciar a 

multiplicidade de materialização da realidade e romper com certos 

essencialismos que geram preconceitos e intolerâncias e que reduzem o 

outro a uma imagem estática e monocromática. 

 
Others are plural. Many analyses by focusing on 

the other in the process of generalizing objectify 

and reify otherness. But the point is precisely that 

there is no “the other”, there are others, they are 

many and their identities vary according to time, 

place, relationship, gender, and só forth. 

Pontificating on the other means losing sight of 

this multiplicity and complexity and introducing 

an essentialism of otherness.170 (PIETERSE, 

1991, p. 200). 

  

Em vista disso, a outridade pluraliza-se e gera percepções 

diversas sobre esses espaços e sobre os sujeitos que habitam neles; o 

essencialismo sobre a alteridade é encarado e desconstruído nas contra-

narrativas e contra-imaginários analisados na pesquisa. 

 Para discutir sobre a pluralidade das narrativas sobre as 

periferias urbanas, interessar-me-á refletir sobre quatro diferentes 

tópicos-imagens que sugiro a partir da análise das quatro contra-

narrativas. Tencionarei discutir sobre essas questões de forma 

comparativa, para melhor compreender como as periferias podem ser 

concebidas diversamente ou não em contextos geográficos diferentes, 

nesse caso, em Lisboa e no Rio de Janeiro. Os tópicos tratados são a 

periferia como espaço de crítica às instituições; como espaço de 

manifestação de discursos múltiplos sobre a violência; como lugar de 

                                                           
170  “O outro é plural. Existem muitas análises focadas no estudo do outro que 

levam a um processo de generalizar a objetividade e reificar a alteridade. Mas o 

ponto é precisamente que não há "o outro", existem outros, eles são muitos e 

suas identidades variam de acordo com o tempo, com o lugar, com a relação, 

com o gênero e assim por diante. Pontificar, por outro lado, significa perder de 

vista essa multiplicidade e complexidade e introduzir um essencialismo da 

alteridade.” (PIETERSE, 1991, p. 200, tradução nossa). 
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materialização do discurso periférico negro; e por último, como espaço 

de concretização de uma cidadania insurgente. 

 

A periferia como espaço de crítica às instituições. 

 

 Nas quatro manifestações selecionadas, detecto discursos 

contra-hegemônicos, como já argumentado, que questionam e criticam 

diversas instituições: o Estado, no caso do Anarkofunk; o mercado e a 

academia, no caso do Bando Editorial Favelofágico; o Estado-Nação, no 

caso das manifestações de Lisboa. Tencionarei observar como a crítica 

às instituições está ligada necessariamente ao questionamento dos 

modelos frutos do racionalismo ocidental eurocêntrico e do capitalismo 

neoliberal. Nessas manifestações, a periferia é retratada como um 

espaço que critica, refuta, tenciona desconstruir, sobretudo os 

mecanismos de um Estado elitista que segrega e de uma indústria 

literária que exclui; ao mesmo tempo, evidenciarei como essas 

instituições tencionam homogeneizar e engolir “o outro” como 

indivíduo, como cultura, como território no tecido social e urbano 

dominante através das políticas do Estado e da lógica mercadológica 

contemporânea. Em outras palavras, a partir das periferias de Lisboa e 

do Rio de Janeiro apresentadas nas quatro manifestações, geram-se 

discursos contra-hegemônicos que revelam as periferias como espaços 

insurgentes, colocando-se em uma posição antagônica, de crítica e de 

recusa dos modelos e das narrativas divulgadas pelas instituições. Segue 

a análise das críticas de cada manifestação. 

O coletivo Anarkofunk posiciona-se criticamente contra o Estado, 

concebido como instrumento de uma elite que controla, oprime e que 

mantém intencionalmente e por interesse próprio as relações desiguais e 

assimétricas na sociedade. Em muitas canções dos coletivos realizam-se, 

de fato, apologias contra ao Estado, concebido como principal inimigo 

que impede a transformação da sociedade e as melhorias nela. O Estado 

criticado pelo Anarkofunk reproduz mecanismos e valores da época 

colonial, como o discurso sobre o progresso social e econômico ─ de 

higienização, de limpeza, de desenvolvimento, de revitalização ─, 

estratégias que devem aplicar-se aos contextos marginais e 

“subdesenvolvidos” e que reconfirmam e conservam o funcionamento 

hierárquico, colonial e classista da sociedade contemporânea. O Estado 

é concebido, portanto, como “uma instituição ocidental e sua gestão se 

orienta historicamente a homogeneizar as políticas sem se importar com 
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as culturas diversas que habitam os territórios nacionais, sem incorporar 

outras formas de ser, pensar e habitar os territórios.” (MARTINEZ et al, 

2016, p. 367). Ao impor a universalidade de certos valores – como o 

progresso, o desenvolvimento, o capital –, o Estado tenciona apagar as 

diferenças socioculturais, o que leva ao tratamento homogenizador do 

outro, concebido como anômalo, sobre o qual se promove apenas 

“iniziative emergenziali e assistenziali, trasfigurando i problemi sociali 
in questioni tecniche e apolitiche e giustificando l’imposizione di norme 

in maniera totalizzante, a discapito di modalità alternative di 

intervento.”171 (MALIGHETTI, 2011, p. 24). Isso posto, a centralização 

do poder na mão de um único ente tenciona impor a solução de certos 

“problemas” de forma universal – por meio da aplicação de políticas de 

emergência e de exceção em espaços considerados marginais e 

perigosos, por exemplo –, determinando a leitura das diversidades como 

um problema. Como consequência disso, torna-se real a reprodução do 

colonialismo interno nas sociedades contemporâneas multirraciais, 

como no Brasil e nas sociedades europeias pós-coloniais. O 

colonialismo interno 
está originalmente ligad[o] a fenómenos de 

conquista, en que las poblaciones de nativos son 

exterminadas y forman parte, primero, del Estado 

colonizador y, después, del Estado que adquiere 

una independencia formal, o que inicia un 

proceso de liberación, de transición al socialismo 

o de recolonización y regreso al capitalismo 

neoliberal. Los pueblos, minorías o naciones 

colonizados por el Estado nación sufren 

condiciones semejantes a las que los caracterizan 

en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel 

internacional: habitan en un territorio sin 

gobierno propio; se encuentran en situación de 

desigualdad frente a las elites de las etnias 

dominantes y de las clases que las integran; su 

administración y responsabilidad jurídicopolítica 

conciernen a las etnias dominantes, a las 

burguesías y oligarquías del gobierno central o a 

                                                           
171 "iniciativas emergenciais e assistenciais, transfigurando os problemas sociais 

em questões técnicas e apolíticas e justificando a imposição de normas de 

maneira totalizante, no prejuízo de modalidades alternativas de intervenção." 

(MALIGHETTI, 2011, p. 24, tradução nossa).   
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los aliados y subordinados del mismo; sus 

habitantes no participan em los más altos cargos 

políticos y militares del gobierno central, salvo en 

condición de “asimilados”; los derechos de sus 

habitantes y su situación económica, política, 

social y cultural son regulados e impuestos por el 

gobierno central; en general, los colonizados en 

el interior de un Estado nación pertenecen a una 

“raza” distinta a la que domina en el gobierno 

nacional, que es considerada “inferior” o, a lo 

sumo, es convertida en un símbolo “liberador” 

que forma parte de la demagogia estatal; la 

mayoría de los colonizados pertenece a una 

cultura distinta y habla una lengua distinta de la 

nacional.172 (CASANOVA, 2006, p. 410). 

 

Cabe esclarecer que nos casos de Lisboa e do Rio, não está se 

debatendo particularmente sobre os nativos, mas sobre a condição do 

periférico atribuível tanto aos brancos e aos nativos quanto aos negros. 

O discurso negro periférico sobre o qual debatarei no tópico seguinte 

deve ser entendido como uma identidade estratégica e transversal, e não 

essencializada, por ser etnicamente dominante, mas ao mesmo tempo 

                                                           
172 “Está  originalmente ligad [o] a fenômenos de conquista, em que as 

populações de nativos foram exterminados e formam parte, primeiramente, do 

Estado colonizador e, depois, do Estado que adquire uma independência formal, 

ou que inicia um processo de libertação, de transição ao socialismo ou de 

recolonização e de regresso ao capitalismo neoliberal. Os povos, as minorias ou 

nações  colonizadas pelo Estado-Nação sofrem condições semelhantes àquelas 

da época do colonialismo e do neocolonialismo em nível internacional: habitam 

em um território sem governo próprio; se encontram em situação de 

desigualdade frente as elites das etnias dominantes, as burguesias e oligarquias 

do governo central e aos aliados e subordinados do mesmo; seus habitantes não 

participam dos mais altos cargos políticos e militares mais elevado do governo 

central, salvo em condição de "assimilados"; os direitos de seus habitantes e sua 

situação econômica, política, social e cultural são regulados e impostos pelo 

governo central; em geral, os colonizados no interior de um Estado-Nação 

pertencem a uma " raça" distinta a respeito daquela que domina no governo 

nacional, que é considerada" inferior ", ou , pode ser convertida em um símbolo 

de "libertação" que forma parte da demagogia estatal; a maior parte dos 

colonizados pertencem a uma cultura distinta e fala uma língua distinta daquela 

nacional.” (CASANOVA, p.410, tradução nossa). 
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por corresponder a parte da população mais atingida pela segregação 

espacial e social. Nos contextos sociais em que se reapresentam 

estratégias de domínio político e social sobre quem não pertence ao 

grupo que detém o poder, encontram-se sujeitos pertencentes a outras 

classes sociais, raças ou etnias, que vivem em territórios marginais e que 

– adicionarei mais especificamente com respeito as periferias de Lisboa 

– podem ser de outra nacionalidade: imigrantes, ilegais ou não, que 

falam outra língua, mas que podem também ser portugueses. Os 

mecanismos da época colonial se reproduzem dentro do território 

urbano dessas duas cidades, manifestando-se através da segregação 

sociourbanística que afeta um determinado estrato da população – 

geralmente a mais pobre e negra-. Isso permite interpretar as periferias 

como novos lugares colonizados e dominados pelo Estado.  

 A solução para romper com as relações assimétricas e desiguais 

entre o centro de poder e as periferias será concretizável através da luta 

que levará ao fim do Estado, segundo a proposta do Anarkofunk. 

Quijano (2005), por exemplo, afirma que será necessária a 

dessacralização e o desmantelamento das estruturas e instituições, de 

modo a permitir a descentralização do poder formal, e 

consequentemente um melhor funcionamento da cidade e da sociedade 

através da redistribuição do poder entre as pessoas, evitando assim a 

concentração na mão de um único ente. Em vista disso, também no 

olhar do coletivo, a autonomia e a autogestão poderá materializar-se nas 

periferias, para permitir que esses espaços alcancem a independência e 

retomem o poder sobre seus territórios. 

A leitura anárquica do Anarkofunk observa o governo central 

como “uma inconveniência, e todo o governo algum dia acaba por ser 

inconveniente” (THOREAU, 2001) e formula um imaginário radical e 

depreciativo sobre o Estado, segundo o qual é preciso agir contra, na 

luta contra as hierarquias e a favor de micropolíticas para mudança. As 

músicas do coletivo podem contribuir para refletir sobre a cidade e a 

periferia como lugares rebeldes que permitiriam concretizar outras 

situações políticas, como autogestão e autonomia, como mencionado. 

As manifestações artísticas analisadas podem ser exemplos da proposta 

e da necessidade de desobediência civil que se manifesta através do 

direito à revolução: “todos reconhecem o direito à revolução, ou seja, o 

direito de negar lealdade e de oferecer resistência ao governo sempre 

que tornem grandes e insuportáveis a sua tirania e ineficiência.” 

(THOREAU, 2001, p. 09).  
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 O coletivo literário Bando Editorial Favelofágico desenvolve 

uma leitura crítica a respeito das instituições, assumindo uma postura 

contra-hegemônica frente à academia, mas, sobretudo diante de indústria 

literária. Sua crítica ao mundo acadêmico, como demonstra no 

Manifesto Favelofágico, aplica-se por esse ter transformado o espaço da 

periferia em um dos temas mais estudados e por ter contribuído para 

associar sistematicamente o tema da pobreza ao espaço favela, como 

destaca Valladares (2006). Entretanto, me interessará dar maior ênfase à 

crítica ao mercado literário que considero mais gritante. O Bando, de 

fato, nasce como uma organização sem fins lucrativos, que não demanda 

a venda dos livros para sustentar o projeto. O Bando tenciona publicar 

escritos de autores menos privilegiados e fazer chegar livros ao estrato 

da sociedade que tem menos acesso, para transformar a literatura em 

uma prática para todos e não apenas como hobby da classe mais 

abastada. Isso implica a crítica ao elitismo que domina no mundo 

literário formal e na indústria literária, campos sociais e simbólicos 

dominado por “condições assimétricas, de elogios individualistas, de 

base racista, elitista e, quando não, complacência etnocêntrica.”173. O 

estudo já mencionado de Regina Dalcastagne174, demonstra de fato, que 

a lógica mercadológica tradicional seleciona para a publicação de livros 

geralmente pessoas de sexo masculino, brancos e com alguma titulação 

acadêmica, demonstração de que o mundo literário acaba 

frequentemente excluindo e silenciando escritores provenientes dos 

estratos sociais mais vulnerabilizados. 

 A partir desse questionamento, é necessário também destacar 

como o mercado facilmente se interessou a assimilar e padronizar 

manifestações artísticas contra-hegemônicas, como já decorreu com o 

funk no Brasil e com o rap em Portugal. A institucionalização poderia 

provocar a perda do caráter original de resistência das manifestações 

contra-hegemônicas. De fato, incorporar as manifestações contra-

hegemônicas significaria poder controlá-las e manipulá-las, para evitar 

que se transformem em dispositivos contra o Estado e contra as 

instituições; economicamente, são rentáveis e podem ajudar a fortalecer 

o nacionalismo e o sentimento de nação, como se demonstrou ao se falar 

                                                           
173 Trecho presente na página web do Bando Editorial Favelofágico disponível 

no link http://www.favelofagia.com/quem-somos. Acesso em 30 março 2017. 
174 Entrevista em que a professora discute sobre a pesquisa, disponível no link 

http://revistacult.uol.com.br/home/2012/12/literatura-brasileira-e-coisa-de-

branco/. Acesso em 30 março 2017. 
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da história do rap e do cinema em Portugal. Contudo, há manifestações 

que resistem à ideologia de mercado, como demonstrei particularmente 

com a apresentação do Bando Editorial Favelofágico, resistência que 

emerge também no Anarkofunk. Essas manifestações, portanto, 

consideram que “a indústria cultural impede a formação de indivíduos 

autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir 

conscientemente.” (ADORNO, 1999, p.43). O mercado, portanto, tem o 

poder de converter as práticas artísticas em instrumentos de reprodução 

da ideologia, das narrativas e dos imaginários dominantes; em resposta 

disso, as manifestações analisadas concebem as práticas culturais não 

como negócio ou como experiência a ser consumida, mas como 

instrumentos de reflexão, de crítica e de mudança. Opondo-se ao 

fenômeno de mercantilização da arte e da cultura, nessas manifestações, 

o campo artístico não é concebido como um setor do mercado, no qual 

os artistas podem se inserir economicamente, mas nele se materializam 

valores sociais e políticos que buscam a concretização de resistências 

micro-políticas e de mudanças. Isso posto, o Anarkofunk e o Bando 

Editorial Favelofágico recusam, de maneira direta, os mecanismos 

oficiais de representação e de divulgação da arte, que se dá através da 

rejeição do mercado e da indústria musical e literária.  

  Já nos casos das manifestações de Lisboa, não detecto uma 

recusa direta ao mercado, demonstrado tanto pela centralidade de 

Chullage no mercado musical do rap português, quanto pelos filmes de 

Pedro Costa, reconhecidos em muitos festivais nacionais e 

internacionais. Interpreto, de fato, que essas duas manifestações têm 

interesse em ser reconhecidas pelo mercado formal, concebendo essa 

escolha como uma forma para permitir a inclusão de outras leituras da 

nação no imaginário nacional e consequentemente, para mostrar visões 

múltiplas não apenas sobre Lisboa, mas também sobre o Estado-Nação 

português, como demonstrarei logo a seguir. 

 Contra a ideia de Nação como comunidade homogênea 

“imaginada” (ANDERSON, 1995), posiciona-se o rap cantado por 

africanos e afrodescendentes, que visa superar simbolicamente as 

fronteiras nacionais na busca do reconhecimento do outro como cor, 

nacionalidade, condição social, religião. Para superar a ideia de um 

Estado-Nação com fronteiras culturais demarcadas, imagina-se  as 

periferias como um espaço transnacional e global, como mostra LBC 

Soldjah, que reivindica, através do rap, a voz do indivíduo 

marginalizado – como os negros, africanos, muçulmanos. Critica-se 
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assim o imaginário nacional que exclui os territórios de suas periferias 

urbanas e que retrata, por um lado, um Estado-Nação homogêneo 

(branco, católico, europeu), e por outro, como um espaço que se abre e 

que reconhece aparentemente as diferenças, assimiladas e 

homogeneizadas dentro da narrativa dominante da nação, 

particularmente através da leitura multicultural e cosmopolita aplicada 

aos bairros mais centrais da capital. O questionamento sobre o Estado-

Nação está necessariamente associado à crítica ao colonialismo interno 

presente em muitos contextos pós-coloniais europeus e nas sociedades 

multirraciais como o Brasil e os EUA, como destacado acima. O Estado-

Nação contemporâneo, de fato, repropõe um sistema colonial no 

momento em que se confronta e convive com o outro, com o diferente, 

particularmente com os indivíduos que provém das ex-colônias e que 

continuam conservando sua posição marginal também no território 

urbano da metrópole contemporânea.  

 Uma das formas para criticar essa colonialidade pode ser a 

escolha de cantar em crioulo realizada por LBC Soldjah e por outros 

africanos e afrodescendentes, concebida como uma forma de resistência 

à língua colonial, uma resistência linguística e cultural à antiga forma de 

imposição colonial, enquadrando isso também como crítica ao 

paradigma do Estado-Nação que se apresenta como um espaço 

culturalmente homogêneo. Dentro da crítica ao paradigma do Estado-

Nação, no contexto português contemporâneo, o rap busca construir um 

diálogo entre periferia e centro, tornando-se um meio de integração e de 

inclusão social na luta contra o racismo e as intolerâncias. Chullage, 

particularmente, demonstra ocupar uma posição menos radical de crítica 

às instituições; seu discurso mais politicamente correto possibilitou 

consequentemente sua incorporação no mercado, que desde o início 

interessou-se pelo movimento rap.  

 O cinema de Pedro Costa não apresenta um discurso direto de 

crítica às instituições tão visibilizado como nas outras manifestações. 

Contudo, o fato de ter selecionado a periferia como tema sinaliza de 

imediato uma ação política e simbólica, porque confronta as narrativas 

dominantes do imaginário cinematográfico nacional, que excluem esses 

espaços e seus personagens e dão visibilidade apenas aos bairros 

centrais da cidade e às zonas rurais. Retratar as periferias implica 

oferecer uma leitura da cidade e da nação como espaços mais 

heterogêneos e menos ligados ao conceito de portugalidade, e contribui 

para dar maior protagonismo e centralidade a indivíduos comumente 
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marginalizados na sociedade portuguesa. Ademais, a leitura de Costa vai 

além da visão multicultural sobre os bairros mais centrais da cidade, em 

que se enfatiza a convivência pacífica entre diversas etnias. Desse modo, 

nos filmes de Pedro Costa, pode-se detectar a crítica ao Estado- Nação, 

ao imaginário nacional construído cinematograficamente e à 

centralidade na divulgação da portugalidade por meio do cinema. 

 

 

A periferia como espaço de manifestação de discursos 

múltiplos sobre a violência. 

 

  Como já salientado, a violência é um das narrativas dominantes 

mais abordadas artística e midiaticamente sobre as periferias urbanas, 

tanto de Lisboa quanto do Rio; considera-se uma das temáticas mais 

discutidas, juntamente com o tema da pobreza, no debate acadêmico que 

se interessa sobre os espaços urbanos definidos como periféricos. 

Entretanto, nas manifestações analisadas, recusa-se a visão dominante 

que observa a periferia como lugar de gênese da violência urbana e 

social, como evidenciam particularmente o Anarkofunk, o Bando 

Editorial Favelofágico e os rappers de Lisboa, os quais reconhecem 

sobretudo a presença da violência do opressor nesses espaços. Em 

resposta a isso, nessas manifestações, podem-se detectar usos múltiplos 

da narrativa sobre a violência: por exemplo, ela é concebida como arma 

de destruição e de regeneração pelo Anarkofunk e, nos filmes de Pedro 

Costa, é presente tanto no centro quanto na periferia, retratando uma 

violência simbólica que domina a sociedade contemporânea. 

 Segundo o Anarkofunk, a partir da distinção entre a violência 

do oprimido e a violência do opressor, reconhece-se a violência do 

oprimido como necessária para a mudança; ela revela-se um instrumento 

de luta, de destruição e de regeneração e resposta à violência do 

opressor, concebida essa última como instrumento de poder e de 

domínio praticada pelo Estado com suas políticas totalizantes e 

opressivas, e manifestada pela ação da polícia. O coletivo Anarkofunk, 

portanto, apropria-se da narrativa sobre a violência como forma de 

empoderamento e para assumi-la como meio de luta e de resistência, de 

modo a recusar a leitura do cidadão passivo e incapaz de reagir às 

violências institucionais (VERGARA, 2013), confrontando-se assim 

com o valor moral hegemônico da sociedade. Diferentemente, tanto o 

Bando Editorial Favelofágico quanto os rappers africanos e 
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afrodescendentes recusam a narrativa dominante da violência, porque, 

segundo eles, obscura outras potenciais leituras sobre a periferia e limita 

a concepção dela a um lugar de ostracismo e de hostilidade, ligada ao 

crime e ao tráfico de drogas. O Bando Editorial Favelofágico refuta o 

tema da violência, tomada como estigma que invisibiliza qualquer outra 

leitura e concepção desse espaço. Concebida como um dos principais 

estereótipos divulgados midiática e artisticamente sobre as favelas − 

como demonstra o cinema nacional brasileiro −, critica-se sua 

estetização, sua espetacularização e sua centralidade no imaginário 

sobre esses espaços. A violência é reconhecida pelos rappers africanos e 

afrodescendentes como fato real presente nos subúrbios de Lisboa, que 

se manifesta tanto pela violência policial, quanto através das remoções 

forçadas dos bairros de lata. Em vista disso, recusa-se a apropriação do 

discurso sobre a periferia como lugar de gênese do caos e da violência 

urbana, que segundo o senso comum, é originada pelos imigrantes e 

clandestinos afrodescendentes; prefere-se, assim, selecionar outro 

caminho, que exclui a violência como narrativa a ser retratada e procura, 

portanto, uma “alternativa para a violência […], constituindo um sentido 

para escapar das duras realidades urbanas […].” (MARTINS, 2013, p. 

229). A violência nos filmes de Pedro Costa manifesta-se como 

narrativa dominante através do retrato da doença e da 

toxicodependência. Observo também que a violência não se retrata 

apenas como um tema limitado ao espaço da periferia. O centro e as 

áreas formais são representados como espaços simbolicamente 

violentos, porque anônimos e vazios. O realizador tenciona, em seus 

filmes, retratar uma violência simbólica que agride a sociedade 

contemporânea. Contudo, emerge também a violência institucional, que 

se revela por meio da lenta demolição do bairro retratado na trilogia do 

bairro das Fontaínhas, em que o desmantelamento da vida de seus 

moradores como Ventura, de fato, torna-se central. Desse modo, Pedro 

Costa apresenta vários tipos de violência, que diferem daquelas 

apresentadas nas manifestações anteriores. 

 

A periferia como lugar de materialização do discurso 

periférico negro.  

 

 Ao analisar as quatro contra-narrativas, revela-se a emergência 

de um discurso periférico negro, sobretudo a partir da experiência dos 

africanos e afrodescendentes nas periferias de Lisboa, como aparece no 
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rap e no cinema de Pedro Costa, mas também a partir da vivência dos 

negros brasileiros que acabam protagonizando a marginalidade urbana e 

social − apesar de não ser um discurso divulgado declaradamente nas 

manifestações dos coletivos Anarkofunk e do Bando Editorial 

Favelofágico−. No contexto carioca e lisboeta, a principal parcela da 

população das periferias, que vivencia condições de marginalidade, 

segregação e criminalização, é constituída por negros e pardos, como já 

argumentado no primeiro capítulo; assim sendo, é necessário enfatizar a 

posição do protagonismo do negro periférico nas contra-narrativas 

estudadas.  

 Inevitavelmente, deve se dar ênfase ao mesmo referencial 

colonial na história de Lisboa e do Rio de Janeiro, o qual determinou a 

configuração étnica e social contemporânea das duas cidades e de suas 

periferias. Isso posto, a África irrompe nas periferias contemporâneas 

urbanas de Lisboa e do Rio de Janeiro. Continuam, nesses espaços, as 

histórias de violência e de brutalidade da época colonial, e reproduzem-

se os mecanismos coloniais de domínio e de subjugação daquela época, 

como a exclusão social, a segregação, a exploração e a dependência 

econômica. O colonialismo, que pertence a uma fase mais antiga da 

história do Brasil, se comparada à história da África colonial 

portuguesa175 continua refletindo-se na sociedade brasileira em muitos 

planos, particularmente na estrutura desigual e assimétrica da cidade e 

de sua sociedade. A segregação socioracial contemporânea na cidade do 

Rio tem suas raízes no seu passado colonial.  

 Na capital portuguesa, as periferias às margens da cidade rica e 

burguesa são habitadas, em sua maioria, por negros imigrantes, 

clandestinos ou retornados da guerra colonial, reproduzindo também 

nesses espaços a exclusão socioracial do passado colonial. Em vista 

disso, cabe ressaltar que quem mora nas grandes periferias precarizadas 

da maioria das cidades do mundo ocidental continua sendo os mesmos 

personagens marginalizados da história colonial, isto é, os negros e os 

afrodescendentes. O negro brasileiro, descendente de escravos, e o negro 

nas periferias de Lisboa, clandestino, imigrante ou de nacionalidade 

portuguesa, protagonizam as periferias urbanas dessas cidades, em que 

se territorializam as antigas relações assimétricas de domínio colonial 

entre as instituições dominadas pela elite branca e o “outro”, descrito 

                                                           
175 A Independência do Brasil foi em 1822, enquanto o fim do império colonial 

português na África ocorreu em 1974, com a queda da ditadura de Salazar. 
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como um ser negativo e vazio nas narrativas dominantes coloniais: “a 

África, de um modo geral e o Negro, em particular, era o exemplo total 

deste ser-outro, fortemente trabalhado pelo vazio, e cujo negativo 

acabava por penetrar todos os momentos da existência […].” 

(MBEMBE, 2014, p. 28). O vazio e negativo são características 

comumente atribuídas às periferias urbanas pelas narrativas dominantes 

divulgadas pelas mídias e pela política formal; os imaginários 

dominantes sobre o Terceiro mundo176, conceito que segundo Shoat e 

Stam (2006) “designa as nações e minorias colonizadas, neo-

colonizadas ou descolonizadas cujas desvantagens estruturais foram 

formadas pelo processo colonial” (p. 112), são reproduzidos nesses 

espaços por meio das narrativas sobre a violência, a pobreza, o degrado, 

mas também através de imaginários exóticos e romantizados sobre esses 

espaços. 

  Entretanto, não se pode omitir a história dos imigrantes 

provindos das áreas rurais de Portugal e do Brasil, respectivamente das 

regiões do Alentejo, Trás-os-Montes e Minho e do Nordeste e do 

interior brasileiro, que foram figuras centrais na história das periferias 

dessas cidades. Ao se discutir sobre os contra-imaginários sobre as 

periferias nesta pesquisa, o imigrante rural acabou por não ter 

protagonismo nas manifestações analisadas. 

  O discurso periférico negro revelado nas contra-narrativas 

analisadas busca uma mudança das narrativas dominantes sobre o negro 

e tenciona transformar sua condição em um discurso global na sociedade 

contemporânea. Assim sendo, com a intenção de superar as fronteiras 

nacionais, o discurso periférico negro apresenta-se como um discurso 

transnacional, como destacado por LBC Soldjah; tal visão tende a 

desnacionalizar o imaginário sobre o negro, levando consequentemente 

para a transnacionalização da sua condição. (MBEMBE, 2014). Tal 

leitura pode determinar consequentemente a constituição de uma ideia 

de uma única raça. A esse respeito, paralelamente ao que Wacquant 

(2004) detectou no contexto do gueto escuro dos EUA, em que se 

“acelerou a amalgamação sociosimbólica de mulatos e negros 

                                                           
176 Termo cunhado por Alfred Sauvy na década de 1950 com respeito aos três 

estados da França revolucionária: o primeiro estado (a nobreza), o segundo 

estado (o clero) e o terceiro estado (o povo). Foi utilizado, em seguida, no 

contexto geopolítico para definir os países ex-colonizados, distinguindo-os do 

primeiro mundo (os países capitalistas) e do segundo mundo (os países 

socialistas). 
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transformando-os em uma 'raça' única e também transformou a 

consciência racial em um fenômeno de massa, motivando a mobilização 

da comunidade contra a contínua exclusão de classe” (p. 161), nas 

periferias de Lisboa e do Rio, decorreu também uma tomada de 

consciência da própria condição de submissão, de marginalização e de 

colonização, segundo as manifestações artísticas estudadas. Assim 

sendo, o negro brasileiro no Rio de Janeiro e o negro imigrante, 

clandestino ou português em Lisboa vivenciam experiências de 

marginalidade social e urbana parecidas em certos aspectos, em que o 

negro 
[é] constantemente produzido. Produzir o negro é 

produzir um vínculo social de submissão e um 

corpo de exploração, isto é, um corpo 

inteiramente exposto à vontade de um senhor, e 

do qual nos esforçamos para obter o máximo do 

rendimento. (MBEMBE, 2014, p. 40).  

 

Contudo, o que aproxima as periferias de Lisboa e do Rio 

retratadas nas manifestações é, sobretudo, o movimento de resistência e 

de luta contra as ações das instituições contemporâneas que continuam 

atribuindo ao negro um status de não-cidadão, ou cidadão com menos 

direitos. Esse posicionamento contra-hegemônico permitirá constituir 

um discurso que se opõe à leitura dominante sobre o negro, fruto do 

pensamento europeu da modernidade, visão que se repropõe 

constantemente na contemporaneidade, que interpreta o negro como um 

ser irracional que não tem discurso próprio e independente, “[...] objeto 

intrinsecamente ameaçador, do qual é preciso proteger-se, desfazer-se, 

ou que, simplesmente, é preciso destruir, devido ao não conseguir 

assegurar o seu controle total.” (MBEMBE, 2014, p. 26). A leitura do 

negro como sujeito desviante e perigoso é uma realidade corrente em 

muitas sociedades contemporâneas ocidentais − como no contexto 

brasileiro e português −, em que continuam reproduzindo construções 

históricas enraizadas. 

 
Gli individui di discendenza africana sono stati 

storicamente percepiti come fisicamente e 

culturalmente predisposti alla criminalità, alla 

depravazione e all’immoralità, e ai neri si è 

ampiamente ascritta la responsabilità del 

disordine urbano, rendendoli così destinatari 
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privilegiati della repressione penale. Al punto che 

a molti decenni di distanza dall’abolizione della 

schiavitù «la funzione iniziale della polizia quale 

strumento di disciplinamento degli schiavi ha 

lasciato un’eredità persistente, rinvenibile tanto 

nelle pratiche poliziesche quanto nella reciproca 

ostilità tra la polizia e quei settori della società 

che ne subiscono maggiormente l’impatto177. 

(WACQUANT, 2007, p. 12). 

 

Desse modo, as manifestações artísticas analisadas apresentam 

grandes críticas às leituras contemporâneas que seguem sendo 

imperialistas e coloniais, porque observam o negro como um não-ser, 

como um inimigo público, principal sujeito da repressão penal e das 

práticas violentas policiais. Para reagir a essas leituras, o percurso de 

desconstrução que se foi materializando nas manifestações artísticas 

analisadas determinou a emergência e a legitimação de outras visões, 

outras narrativas e outros imaginários sobre os negros. 

 Nas músicas de Anarkofunk, de Chullage e de LBC Soldjah, 

nas visões do Bando Editorial Favelofágico e nos filmes de Pedro Costa, 

o negro torna-se um “símbolo de desejo consciente de vida, força 

pujante, flutuante e plástica, plenamente engajada no acto de criação e 

ato de viver em vários tempos e várias histórias ao mesmo tempo.” 

(MBEMBE, 2014, p. 19). O negro protagoniza as periferias insurgentes; 

ele transforma-se em ator social e catalisador das mudanças nas 

narrativas e nos imaginários sobre esses espaços historicamente tão 

depreciados; ele torna-se o símbolo dessa transformação, e as periferias 

territorializam sua metamorfose. 

 No terceiro capítulo, observei como o rap, no contexto de 

Lisboa, agiu como dispositivo para a formação da identidade suburbana 

negra e diaspórica na sociedade pós-colonial de Portugal, que permitiu 

                                                           
177 “Os indivíduos de descendência africana foram concebidos na história como 

fisicamente e culturalmente inclinados à criminalidade, à depravação e à 

imoralidade, e aos negros atribuíam-se amplamente a responsabilidade da 

desordem urbana, transformando-los nos destinatários favoritos da repressão 

penal. Apesar do fim da escravidão, decorrido já há muitas décadas, "a função 

inicial da policia qual instrumento de disciplinamento dos escravos foi herdada 

persistentemente, evidente tanto nas práticas policiais quanto na recíproca 

hostilidade entre a polícia e os setores da sociedade mais criminalizados.” 

(WACQUANT, 2007, p. 12, tradução nossa). 
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superar a leitura do negro como um ser sem identidade, passivo e 

colonizado. A identidade negra suburbana delineada pelos rappers 

permite enfatizar, desse modo, a posição de agência dos negros na 

sociedade, identidade visibilizada também nos filmes de Pedro Costa em 

que o protagonista, o imigrante cabo-verdiano, atua e age como uma 

singularidade consciente da própria condição e resistente à tentativa da 

invisibilização do imaginário nacional, simbolizada pelo ato de 

desmantelamento do bairro. Voltando ao segundo capítulo, o Bando 

Editorial Favelofágico atribui uma posição de dinamismo ao marginal e 

ao periférico, incluindo nesses personagens, o negro; ele transforma-se 

em operário da palavra e cria novos paradigmas e cânones literários. O 

coletivo Anarkofunk confere em suas músicas uma posição de 

insurgência e de ação ao negro: É som de negro bolador Toca no Estado 

o terror Dança o break voador, dança o break voador. 

 O discurso periférico negro detectado nessas manifestações, 

portanto, fundamenta-se na luta e na resistência, no dinamismo e na 

ação, na potência e na crítica, na recusa de narrativas antigas, coloniais, 

imperialistas e preconceituosas, e busca a constituição de uma 

identidade ativa e autônoma. O discurso periférico negro está 

intimamente ligado com o ideal de cidadania insurgente (HOLSTON, 

2013), como destacarei mais adiante. 

 

A periferia como espaço de concretização de uma 

cidadania insurgente 

 

 As periferias descritas nessas manifestações apresentam-se 

como  
laboratori di nuove forme di soggettività 

che ripensano i fondamenti delle relazioni fra 

individui, Stato e Nazione e promuovono profili di 

cittadinanza basati sulla richiesta di 

partecipazione a ridisegnare il sistema 

economico, politico e sociale.178 (MALIGHETTI, 

2011, p. 22).  
 

                                                           
178 “laboratórios de novas formas de subjetividade que permitem repensar os 

fundamentos das relações entre indivíduos, Estado e Nação e promovem 

perfiles de cidadania baseados na participação a reformular o sistema 

econômico, politico e social.” (MALIGHETTI, 2011, p. 22, tradução nossa).  
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Em outras palavras, ressalta-se a agência e o dinamismo das 

periferias, nas quais novas possibilidades para a reestruturação do 

sistema político, social e econômico podem surgir, e onde pode-se 

constituir uma nova cidadania urbana, uma cidadania urbana insurgente. 

(HOLSTON, 2013). Protagonizada pelo estrato social considerado 

socioeconomicamente mais vulnerável, a cidadania urbana insurgente 

permite dar protagonismo a sujeitos que não ocupavam uma posição de 

centralidade no panorama político formal passado e contemporâneo. 

Nessas manifestações, os marginalizados e os periféricos se tornam, de 

fato, atores políticos e insurgem contra as narrativas e imaginários 

dominantes que limitam sua leitura e ação a imagens fixas e pré-

estabelecidas. Nesse sentido, as periferias descritas nessas manifestações 

tornam-se mais um exemplo de cidades rebeldes. (HARVEY, 2012). As 

cidades revolucionárias, como Paris e suas comunas em 1871; Berlim, 

Chicago, Praga e Cidade do México e seus grandes movimentos sociais 

urbanos de 1968, as periferias de Londres, mas também as das Américas 

e de toda a Europa, dominadas pelos riots do verão de 2011 são 

exemplos históricos mencionados por Harvey (2012) que demonstram 

como a cidade sempre foi palco de luta para a transformação social e 

não apenas centro de reprodução de relações desiguais do poder. 

Construir e reconstruir a própria cidade transforma-se em uma prática de 

insurgência por quem não ocupa um papel formal no panorama político, 

por quem provém das periferias e das margens da sociedade. Para 

permitir essa regeneração do espaço urbano, devem-se produzir outros 

sentidos sobre a cidade e particularmente sobre suas periferias, na 

necessidade de valorizar sua existência e sua resistência: “as periferias 

urbanas são a negação dessa negação à vida, mantendo uma face 

humana em cidades cada vez mais desumanizadoras, criando lugares 

vivos e vividos nos seus territórios em resistência.” (ZIBECHI, 2015, p. 

13-14). Assim sendo, a periferia pode ser interpretada como uma 

resposta aos fenômenos contemporâneos perversos, por exemplo, à 

permanente crise habitacional no Rio de Janeiro.  

 Para isso, a revolução urbana (LEFEBRVE, 1973; HARVEY, 

2012) torna-se necessária para que a massa de marginais e oprimidos 

retome o espaço urbano e o transforme em cidades rebeldes e periferias 

insurgentes. Nas manifestações analisadas, a periferia é descrita como 

um espaço que tenciona lidar ativamente contra o monopólio das 

leituras negativas e pejorativas sobre esses territórios; os artistas, de 

fato, problematizam essas narrativas; criticam-nas; desconstroem-nas, de 
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modo a lutar contra a normalização do estado de exceção e de 

emergência, que a política formal atribui constantemente a esses 

espaços. O apartheid social e racial, que foi gerado através da 

implementação de políticas públicas especiais, da criminalização do 

território e sua seguinte militarização − fenômenos palpáveis em 

diferentes graus em ambas as periferias estudadas −, foi consequência da 

normalização do estado de exceção nos espaços periféricos, um estado 

de emergência imposto e conservado pelo Estado, que se reproduz 

através de diversos dispositivos sociais e políticos. Implementar esse 

status permite justificar a ação e o domínio totalizante do Estado e de 

suas instituições sobre esses espaços, impossibilitando o alcance de 

autonomia mínima e determinando, consequentemente, a materialização 

de uma cidadania parcial e limitada dos habitantes das periferias. Isso 

posto, concebidos como cidadãos marginalizados ou não cidadãos, os 

habitantes das periferias são frequentemente excluídos da prática da 

política formal, atribuindo a eles, uma cidadania desordenada, 

desordenadora e estranhada. (HOLSTON, 2013). O modelo de cidadania 

parcial (HOLSTON, 2013) normaliza e institucionaliza a redução de 

direitos para os sujeitos que vivem nas margens geográficas e sociais da 

sociedade; também, definida como cidadania diferenciada, tal modelo 

“não equipara cidadãos, antes disso, é uma medida para diferenciar e 

uma forma de distanciar as pessoas umas das outras" (HOLSTON, 2013, 

p. 23) e autoriza, portanto, a distribuição desigual dos direitos que 

permitiu legitimar e perpetuar as antigas desigualdades sociais surgidas 

na época colonial, situação que se manifesta, sobretudo, na sociedade 

contemporânea brasileira. 

As manifestações artísticas selecionadas criticam e tencionam 

desnaturalizar a condição de emergência e de exceção atribuídas às 

periferias urbanas (através da recusa da narrativa dominante sobre a 

violência, por exemplo) e transformar esse status em um estado de 

insurgência e de resistência. Isso permitirá retomar o exercício da 

cidadania, por exemplo, através do diálogo que os rappers africanos e 

afrodescendentes tencionam estabelecer com a sociedade, ou mediante 

as práticas micropolíticas apresentadas pela estética da rebeldia e da 

insurgência do Anarkofunk. Nesse sentido, delineiam-se as periferias 

como espaços de concretização de cidadania alternativa, manifesta 

mediante diversas contra-narrativas, como retratam as músicas dos 

rappers africanos e afrodescendentes de Lisboa, as músicas de 

Anarkofunk, as práticas literárias do Bando Editorial Favelofágico e os 
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filmes de Pedro Costa. A autonomia que a cidadania insurgente 

permitirá alcançar, transformará as periferias “em espaço de futuros 

alternativos” (HOLSTON, 2013, p. 29), em lugares onde reivindicar a 

própria condição, demandando acesso a direitos, denunciando injustiças 

sociais e políticas e desestabilizando privilégios históricos. O 

protagonismo dos indivíduos para a mudança desses espaços permitirá 

dar valor às potencialidades alternativas e locais. Isso posto, a cidadania 

insurgente permitirá 

 
[...] sorpassare i fallimentari approcci 

assistenzialistici, i frammentari interventi 

emergenziali, le compassionevoli e 

contraddittorie azioni umanitarie, a favore di 

iniziative integrate e multisettoriali basate sul 

protagonismo e le potenzialità alternative delle 

risorse umane locali.179(MALIGHETTI, 2011, p. 

29). 

 

 Esse modelo de cidadania, portanto, dispensa atitudes como o 

assistencialismo e o emergencialismo que caracterizam, particularmente, 

as ações humanitárias das organizações internacionais; pelo contrário, 

tenciona-se dar ênfase para a centralidade dos recursos locais e das 

capacidades presentes no território.  

Ademais, uma nova concepção de cidadania se baseará na luta 

para garantir os direitos à cidade, isso é, o direito ao habitar, à 

mobilização, ao lazer, à cultura, ao conhecimento (LEFEBVRE, 1991, 

2008; HOLSTON 2013), que se opõe à leitura de algumas políticas 

públicas do Estado, que se interessa em oferecer o habitat, a moradia − 

como no caso dos conjuntos habitacionais e dos bairros sociais −, que 

continua a ser construída nas áreas periféricas longe do centro, precária 

e com faltas estruturais, e continua a reproduzir a segregação 

sociourbanística e a conservar a cidadania parcial nesses espaços. 

 
O direito à cidade legitima a recusa de se deixar 

afastar da realidade urbana por uma organização 

                                                           
179 “[...] superar as desastrosas abordagens assistencialistas, as fragmentárias 

intervenções emergenciais, as compassivas e contraditórias ações humanitárias 

a favor de iniciativas inseridas e multissetoriais baseadas no protagonismo e nas 

potencialidades alternativas dos recursos humanos locais.” (MALIGHETTI, 

2011, p. 29, tradução nossa).  
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discriminatória, segregadora. Esse direito de 

cidadão se quiser falar assim “do homem”, 

anuncia a inevitável crise dos centros 

estabelecidos sobre a segregação a que 

estabelecem: centros de decisão, de riqueza, de 

poder, de informação, de conhecimento, que 

lançam para os espaços periféricos todos os que 

não participam dos privilégios políticos. Do 

mesmo modo, o direito à cidade estipula o direito 

de encontro e de reunião: lugares e objetos devem 

responder a certas necessidades [...]. 

(LEFEBVRE, 2008, p. 32). 

 

A luta contra a concentração dos privilégios políticos e a 

redistribuição dos direitos se dará através da concretização do direito a 

habitar, componente fundamental para a materialização da cidadania 

insurgente. Simultaneamente, isso comporta a crítica às tímidas políticas 

públicas aplicadas pelo Estado nesses territórios, crítica realizada 

particularmente pelo Anarkofunk, que as interpreta como imposições de 

uma elite autoritária e opressiva. 
 

Contra as políticas públicas (um manifesto 

minúsculo). 

A noção de “políticas públicas” pressupõe um 

Estado ou aparato governamental que impõe sua 

vontade sobre os outros. “Políticas públicas” 

[policy] é a negação da política; políticas públicas 

é, por definição algo concebido por algum tipo de 

elite, a qual presume saber melhor do que os 

outros como os assuntos deles devem ser 

conduzidos. Ao participar em debates de política 

públicas, o melhor que se pode fazer é reduzir os 

danos, visto que a própria premissa é inimiga da 

ideia de que as pessoas devem administrar os seus 

próprios assuntos. (GRAEBER, 2011, p. 19-20). 
  

Essa crítica é sustentada por vários pesquisadores e intelectuais, 
como destacado por Valladares (2006), que considera, de fato, que as 

políticas públicas tendem a homogeneizar a realidade dos bairros 

periféricos e que no caso brasileiro, “a especificidade da favela é 

sustentada pelos responsáveis das políticas públicas que transformam a 

favela em um espaço uniforme e ressaltam a homogeneidade de seus 
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habitantes destacando os caráteres dominantes.” (2006, p. 158-159). 

Entretanto, não deve se observar a relação das periferias com as 

instituições como algo estático e igual em todas as periferias, uma vez 

que isso contribui para reforçar a tão criticada leitura homogeneizadora 

sobre elas. Cabe especificar, de fato, o diferente 

 
grau e a forma de penetração do Estado em 

comunidades relegadas, bem como a cambiante, e 

muitas vezes contraditória, relação que seus 

habitantes mantêm com funcionários, escolas, 

hospitais e agências públicas, com a burocracia da 

habitação e da previdência social, com os 

tribunais e a lei. Não se pode presumir que  essa 

relação seja estática, uniforme ou adequadamente 

traduzida pela generalizante expressão 

“clientelismo”: pois, mesmo quando os pobres 

urbanos deixam de subverter os “rituais de 

marginalidade” que os unem às elites governantes, 

a ação coletiva desses pobres gera compreensões 

novas e laços multitrançandos que abrem espaço 

para autonomia e críticas sociais. Entre as 

instituições estatais, uma particular atenção deve 

ser dada à polícia como um órgão de linha da 

frente que está cada vez mais encarregado da 

manutenção não só da ordem pública, mas, num 

sentido muito concreto que o leva de volta à sua 

missão histórica original, da nova ordem de 

desigualdade social vertiginosa e de uma 

conjunção explosiva de miséria feroz e de 

estupenda afluência criada pelo capitalismo 

neoliberal nas cidades de países desenvolvidos e 

em desenvolvimento por toda a parte do globo. 

(WACQUANT, 2001, p. 11-12). 

 

Em vista disso, ressalta-se como uma visão crítica frente às 

instituições emerge em diferentes planos nas manifestações artísticas 

analisadas. No que se refere às práticas estatais, detecta-se um maior 

grau de contestação por parte do Anarkofunk, algo que não se aplica a 
todos os casos estudados. Como indicado na citação anterior de 

Wacquant, não se pode resumir a relação entre periferias e Estado 

através do clientelismo ou por meio da recusa total do Estado e da 

consequente procura por maior autonomia, como apresenta o 
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Anarkofunk. Devem ser reconhecidos, portanto, vários níveis de 

convívio e de concepção dessa relação. Diferentemente, no que se refere 

à polícia, realiza-se uma crítica mais contundente tanto pelo Anarkofunk 

quanto pelos rappers africanos e afrodescendentes de Lisboa, 

correspondendo assim a uma visão predominante em muitos contextos 

periféricos, por causa de um maior reconhecimento da atuação 

repressiva e violenta da polícia nesses espaços.  

 A radicalização da leitura da periferia como espaço de 

concretização da cidadania insurgente pode revelar-se mediante a 

materialização de valores anárquicos nesses espaços, como mostra a 

proposta do Anarkofunk. O coletivo de funk, de fato, retrata a periferia 

como lugar de utopia libertária, anti-liberal, anti-neoliberal e anti-

autoritária; como um espaço potencial em que se pode materializar a 

“autonomia, auto-organização, associação voluntária, ajuda mútua, 

democracia direta.” (GRAEBER, 2011. p. 09). Na perspectiva do 

Anarkofunk, a periferia insurge e se transforma no lugar contra o Estado 

e contra as leis do Estado, contra as autoridades, contra a hegemonia 

política e contra “todas as formas de violência estrutural, desigualdade 

ou dominação.” (GRAEBER, 2011, p. 09). Na periferia, a política pode 

seguir outras direções, através da recusa da política formal e partidária 

tanto das direitas quanto das esquerdas. O imaginário delineado pelo 

Anarkofunk, em muitos aspectos utópico e idealizado, sugere que, tanto 

nos bairros periféricos como nas favelas, poderão concretizar-se 

experiências comunitárias descentralizadas, que demonstram como os 

sistemas políticos oficiais fracassaram nesses contextos devido à 

incapacidade, à decadência, à pouca credibilidade e à crise de seus 

modelos. A concretização de ideais anárquicos em um território 

considerado informal e precário segundo o modelo hegemônico político, 

social e urbanístico, resulta ser um discurso viável em certos planos 

devido à configuração sociourbanísticas favorável a certas práticas, 

algumas delas já concretizadas nesses espaços. Por exemplo, ao se 

discutir a propriedade privada, é interessante lembrar o evento do 

povoado de Canudos, que levou à ocupação do morro da Providência. O 

povoado de Canudos caracterizava-se, de fato, pela “ausência da 

propriedade privada do solo, substituído pela propriedade coletiva da 

terra.” (VALLADARES, 2006, p. 33). O ato de ocupação do terreno de 

propriedade alheia ou do Estado, que era e continua sendo a forma mais 

comum de acesso à terra nesses espaços informais, pode ser interpretado 

como uma manifestação de práticas anárquicas, já que se questiona e se 
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invade fisicamente a propriedade privada. Portanto, em uma perspectiva 

dominante, a favela ou os bairros de lata são concebidos como áreas 

clandestinas, ilegais e contra as regras do Estado. Por outro lado, se 

observarmos o fenômeno desde uma perspectiva anárquica, vemos que 

nesses espaços decorre uma ação que rompe com as leis do Estado neo-

liberal e capitalista e que desmantela a propriedade privada, ou seja, um 

movimento revolucionário.  Entretanto, cabe ressaltar que, hoje, o 

discurso da propriedade privada reproduz-se fortemente nas áreas 

informais através do acesso do mercado imobiliário formal nesses 

espaços e da consequente exploração e especulação imobiliária. 

 O discurso sobre a autonomia, que, segundo o Anarkofunk, 

deve ser alcançada nas periferias para se romper com as relações de 

dependência e submissão com o centro de poder, é concebido como um 

fato também não tão utópico, mas muito mais tangível na leitura de 

Wacquant (2004). A guetização e o isolamento sociomoral a que as 

periferias foram sujeitas, determinou, em contrapartida, uma maior 

autonomia nesses espaços, o que gerou fenômenos benéficos, − a 

intensificação do intercâmbio social e cultural dentro do gueto e uma 

consequente consolidação cultural (WACQUANT, 2004) –, imagens 

que se opõem à ideia da periferia como símbolo da manifestação do 

vazio cultural e da desintegração social. No olhar de Wacquant (2004), 

quanto mais a periferia é autônoma e completa institucionalmente, mais 

resulta um espaço protetivo; ao contrário, se essas duas características 

escasseiam, mais se reforça seu caráter exclusivista; em outras palavras, 

“na medida em que sua completude institucional e autonomia minguam, 

seu papel protetor para o grupo subordinado diminui, restando somente 

a força de sua função exclusivista.” (WACQUANT, 2004, p. 162). A 

periferia, através da guetização e do isolamento sociomoral, pode tornar-

se em um espaço mais autônomo e consequemente mais completo 

institucionalmente e mais protetivo. Assim sendo, o mesmo fenômeno, 

nesse caso a guetização, pode, portanto, gerar consequências diversas, 

segundo a perspectiva adotada. Em detalhe, ao se discutir o gueto  

 
[p]ara a categoria dominante, sua função é 

circunscrever e controlar, o que se traduz no que 

Max Weber chamou de “cercamento excludente” 

da categoria dominada. Para esta última, no 

entanto, trata-se de um recurso integrador e 

protetor na medida em que livra seus membros de 

um contato constante com os dominantes e 
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permite colaboração e formação de uma 

comunidade dentro da esfera restrita de relações 

criada. (WACQUANT, 2004, p. 158). 

 

 Assim sendo, o gueto atua simultaneamente como arma e como 

escudo. (WACQUANT, 2004). O caráter protetor e integrador do bairro 

periférico pode ser destacado, por exemplo, nos filmes de Pedro Costa, 

em que o retrato como espaço acolhedor e receptivo, onde os moradores 

estabelecem uma forte vinculo afetiva, opõe-se à leitura da cidade 

burguesa anônima e alienante que exclui e que abandona. Através de sua 

cultura e da construção de uma identidade coletiva, a periferia 

necessariamente se torna “um motor de combustão cultural que derrete 

as divisões dentro do grupo confinado e alimenta o orgulho coletivo ao 

mesmo tempo em que fortifica o estigma que o assola.” (WACQUANT, 

2004, p. 161). No bairro periférico, portanto, cria-se um maior sentido 

de comunidade e de pertencimento, de integração e de proteção, 

tornando-se  

 
[…] uma máquina de identidade coletiva potente, 

pois ajuda a incrustar e a elaborar justamente a 

divisão da qual é expressão de duas formas 

complementares e associadas. Primeiramente, o 

gueto reafirma o limite entre a categoria 

marginalizada e a população que a circunda, uma 

vez que intensifica o abismo sócio-cultural entre 

elas: ele faz que seus residentes sejam objetiva e 

subjetivamente diferentes de outros residentes 

urbanos ao submetê-los a condições únicas, de 

maneira que os padrões de cognição e conduta 

sejam compreendidos como singulares, exóticos 

ou até aberrantes [...]. (2004, p. 161). 

 

 Assim sendo, o mecanismo de construção de uma identidade 

coletiva entre os moradores dos bairros periféricos determina, por um 

lado, seu isolamento e sua diferenciação com o exterior e com a classe 

dominante e, por outro lado, seu reforçamento e sua consolidação 

sociocultural interna. A leitura da periferia como um espaço identitário 

fortemente coletivo é criticada, por exemplo, por Valladares (2006), 

segundo a qual projetar o caráter social e identitário homogêneo e 

inclusivo sobre esses espaços periféricos determina o ocultamento das 
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diversidades internas e a criação de um discurso genérico e superficial 

sobre esses espaços. 

 Novas geografias e novas histórias sobre as periferias podem 

ser delineadas a partir das contra-narrativas estudadas, que permitirão 

pensar esses territórios como espaços que lutam contra o status negativo 

atribuído a seus moradores como sujeitos passivos, sem terra, sem 

trabalho, sem direitos, sem cidadania, e excluídos do sistema; leituras 

que buscam observar a experiência  

 
dei dannati della terra, dei popoli colonizzati e 

degli schiavi, dei migranti e dei profughi, dei 

rifugiati e dei clandestini, degli indigeni e degli 

indigenti [...][come][...]  condizione delle 

soggettività contemporanee, decentrate e 

delocalizzate dall’accelerazione dei meccanismi 

disgregatori e dislocanti della globalizzazione.180 

(MALIGHETTI, 2011, p.30-31). 

 

 Em vista disso, superando as visões das narrativas dominantes 

que observam as periferias como espaços problemáticos (porque espaço 

de concentração de escravos, de colonizados, de imigrantes e 

clandestinos, de indígenas e de revoltados), nas narrativas contra-

hegemônicas, o status desses indivíduos, contrariamente da 

desvalorização realizadas pelas narrativas dominantes, tornam-se 

subjetividades positivas porque decentralizadas, desconstruídas, 

descolonizadas e insurgentes. Em outras palavras, na luta contra a 

assimilação do Estado-Nação, contra as políticas totalizantes do Estado 

e contra a incorporação do mercado, a nova cidadania tenciona dar valor 

as experiências diversificadas e multifacetadas, que geram leituras 

múltiplas e alternativas sobre a periferia. Nesse contexto, a periferia 

emerge como heterotopia, na concepção definida por Lefebvre (2004), 

isso é, como espaços em que outras possibilidades de concretização do 

real são praticáveis, em que a leitura dominante pode ser substituída por 

                                                           
180 “dos condenados da terra, dos povos colonizados e dos escravos, dos 

migrantes e dos refugiados, dos clandestinos, dos indígenas e dos indigentes 

[...][como][...] condição de subjetividades contemporâneas, descentradas e 

deslocalizadas pela aceleração dos mecanismos desagregadores e 

deslocalizantes  da globalização.” (MALIGHETTI, 2011, p. 30-31, tradução 

nossa). 
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visões alternativas que permitam concretizar práticas que buscam 

trajetórias revolucionárias aos contextos de isotopia, descrita por Harvey 

(2012a, p. 89) como “a ordem espacial consumada e racionalizada do 

capitalismo e do Estado”. 

 Cabe ressaltar a necessidade de ver as periferias como lugar 

independente e autônomo, com voz própria, que propõe outros modelos 

de vivência, de política e de cultura, e isso se torna essencial em uma 

época em que se continuam a naturalizar modelos que contribuem para a 

disseminação de preconceitos e de estereótipos depreciativos, muitas 

vezes fruto do domínio de uma forma de pensar que desvaloriza a 

diversidade, que impõe uma universalidade, e impede assim outras 

possíveis leituras da realidade. Parafraseando os zapatistas, Zibechi 

(2015) discute sobre a necessidade de construir uma cidade onde não 

haja  

 
nem centro e nem periferia. Para tanto, aqueles 

que se empenham em subverter essa cartografia 

social concêntrica precisam aprender os olhares 

que partem das periferias, multiplicá-los, cotejá-

los e, desta maneira, adquirir um conhecimento 

cuja finalidade não seja a reprodução da 

dominação. (2015, p. 11-12). 

  

Por que, portanto, não ver as periferias como uma possibilidade 

urbana outra com relação aos espaços hegemônicos na cidade e à ideia 

de cidade gentrificada e homogeneizadas e como resposta à 

padronização do estilo de vida, à privatização e à elitização dos espaços 

urbanos? 

 

 

REFLETINDO SOBRE OS DIFERENTES GRAUS DE 

VISIBILIDADE ARTÍSTICA DAS PERIFERIAS URBANAS 

DE LISBOA E DO RIO DE JANEIRO.  

 

A partir das contra-narrativas detectadas, ressalto uma atitude 

mais revolucionária e insurgente das periferias do Rio de Janeiro do que 
daquelas das periferias de Lisboa, devido ao fato de que as primeiras 

colocam-se em uma posição de maior crítica frente ao Estado e ao 

mercado cultural. Isso se justifica, ao meu ver, também por causa da 

maior visibilidade artística e midiática do imaginário e das narrativas 
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dominantes sobre as periferias do Rio, muito mais divulgadas do que 

daqueles das periferias lisboetas. Desse modo, identifico diferentes 

graus de visibilidade artística das periferias de Lisboa e do Rio, temática 

sobre a qual me interessará refletir nesse subcapítulo final. Como última 

questão da pesquisa, tenciono refletir no por que os espaços periféricos 

de Lisboa estiveram pouco visibilizados artisticamente, enquanto que, 

no caso brasileiro, as favelas do Rio estiveram frequentemente retratadas 

e tematizadas. 

 Ao pesquisar e selecionar o corpus de estudo, constatei que as 

periferias de Lisboa são menos problematizadas artisticamente do que as 

periferias do Rio, dado demonstrado, em primis, pela dificuldade com 

que me deparei para conseguir encontrar outras produções artísticas com 

foco na periferia de Lisboa, além daquelas analisadas. Contudo, isso não 

sinaliza a ausência de outras práticas artísticas que decorrem nas 

periferias ou que retratam esses espaços. No presente estudo, de fato, 

não selecionei intencionalmente determinadas manifestações artísticas 

para a análise principal, porque não detectei nelas contra-narrativas 

sobre as periferias; por não terem uma leitura engajada e politizada; por 

não contribuírem com a leitura da periferia como espaço divergente. 

Refiro-me, por exemplo, ao Kuduro e às manifestações cabo-verdianas 

como o Batuque, o Funaná e o Colá San Jon, mas também à música 

cigana, no que se refere ao contexto musical; no âmbito literário, pode-

se mencionar um livro, o único até então encontrado, em que se dá 

centralidade às periferias urbanas de Lisboa. Segue uma breve 

apresentação dessas manifestações. 

 O Kuduro e as manifestações cabo-verdianas são práticas 

surgidas nos territórios que foram colônias portuguesas e relocalizadas, 

com a diáspora, nas periferias de Lisboa, onde foram sujeitos a uma 

readaptação do estilo. As manifestações cabo-verdianas que foram 

analisadas no estudo de Pedro Martins, intitulado Cabo-verdianos em 

Lisboa: manifestações expressivas e reconstrução identitária (2009), 

são práticas tradicionais das diversas ilhas de Cabo Verde. Todos os três 

estilos – Batuque, Funaná e Colá San Jon – correspondem a gêneros 

musicais; o Batuque e o Colá San Jon envolvem também a dança. Em 

Cabo Verde, eram e continuam sendo práticas realizadas em situações 

de trabalho ou de ócio, mas também em ocasiões de reuniões familiares 

decorrentes de festas de batizado, casamento ou outras. Martins (2009) 

evidencia que o Batuque realizado por mulheres em situações de 

trabalho ou de ócio tenha praticamente desaparecido no contexto da 
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diáspora; de fato, por meio do processo de institucionalização e de 

transformação, essa prática tornou-se um espetáculo organizado em 

manifestações públicas em Portugal. Em Cabo Verde, o Funaná era 

tocado com ferro e gaita, mas no contexto português, incorporou a 

guitarra-baixo e uma batida eletrônica, de modo a tornar esse gênero 

"mais comercial", para poder chegar aos jovens e para conseguir, 

consequentemente, algum retorno econômico.  

 O Kuduro é um estilo musical que surge em Luanda, na capital 

de Angola, entre os anos 1995 e 1996. Gênero musical e estilo de dança 

surgido em um contexto dominado pela carência, tornou-se expressão de 

contestação social, questionando fortemente a realidade dicotômica 

entre a cidade rica e as periferias de Luanda, entre asfalto e o musseque. 

(MARCON; TOMÁS, 2012). Da mesma forma como decorreu com o 

Fado181 em Portugal, o Kuduro transformou-se em um dos símbolos da 

                                                           
181 O Fado, considerado hoje em dia um dos símbolo nacionais da cultura 

portuguesa, surgiu e se desenvolveu nos bairros populares de Lisboa nos anos 

30 do século XIX. Esse gênero transitou por vários espaços e classes sociais: 

inicialmente foi uma manifestação periférica e de figuras marginais, como 

prostitutas, tornando-se depois música da aristocracia no século XIX; foi 

também veículo de resistência da classe operária do final do século XIX; e, 

desde a metade do século XX, considera-se um símbolo nacional. Apresenta-se 

como um gênero versátil que provém de realidades sociogeográficas marginais; 

considera-se “um objeto nômade, deambulando entre esquinas de ruelas e de 

becos e os salões da aristocracia que o apropriou, o teatro em que se dá em 

espetáculos, a taberna e os amigos que se encontram, o prestígio da rádio e do 

disco.” (BRITO, 2006, p. 24). Interessante é destacar a fase em que o fado se 

tornou o instrumento da classe operária nascente, que protagonizava as 

primeiras greves nas indústrias no último quarto do século XIX; o fado assumiu 

o papel de voz reivindicativa e definidora de direitos e de valores que permitiu 

construir uma consciência de classe, “suporte e fio condutor de uma denúncia 

das desigualdades sociais ou afirmação de um sentido de justiça.” (BRITO, 

2006, p. 34). Isto posto, ao fado se atribuiu também a função transformadora e 

de denúncia, assumindo em certo momento histórico um papel social e político. 

Nos anos 40 do século XX, decorre o processo de institucionalização desse 

gênero, protagonizado pela figura de Amália Rodriguez, que através de sua voz 

“ajudou a pacificar um território ainda incerto e maculado pela imperfeição de 

comportamentos moralmente e esteticamente irregulares ou em transgressão, 

ajudando a estabelecê-lo como forma musical e elaboração estética que os 

meios de divulgação e o alcance de sua projeção internacional normalizara.” 

(BRITO, 2006, p. 37). Hoje o fado revela um discurso tradicional e antigo, que 
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cultura nacional de Angola. Diferentemente, o Kuduro em Portugal 

tornou-se uma manifestação cultural e artística dos jovens imigrantes e 

afrodescendentes que moram nas periferias de Lisboa, representando 

“um modo de socialização, de expressividade e de reconhecimento 

público da diferença, assim como de estratégias de lazer num contexto 

de estigmatização dos espaços e dos preconceitos contra tais jovens.” 

(MARCON; TOMÁS, 2012, p.162). Marcon (apud VASCONCELOS, 

2012) argumenta que, hoje em dia, o Kuduro não pode confinar-se às 

populações afro e que deve, portanto, ser estudado como “ingrediente de 

um ‘estilo’ próprio de uma certa condição juvenil e relativamente 

transversal à diferenciação étnica e racial.” (2012, p. 20). De fato, esse 

estilo tornou-se muito popular nas festas e nas noites africanas nas 

discotecas de Lisboa. Consequentemente, o Kuduro não pode ser 

considerado um gênero que se limita apenas ao contexto das periferias; 

esse estilo transborda e se apresenta musicalmente em vários contextos 

sociais e urbanos da cidade.  

 Como consequência da diáspora africana e a partir das 

periferias de Lisboa, desenvolvem-se, portanto, estilos híbridos em que 

se misturam Kuduro, Batida, Afro-house, Funaná e Eletro-kuduro, 

gêneros muito apreciados pelo público, atraído por músicas 

experimentais que misturam ritmos africanos e ocidentais. Um exemplo 

de uma banda que teve um grande sucesso nacional e internacional 

misturando tecno e Kuduro é o Buraka Som Sistema. Contribuindo para 

um discurso multicultural e cosmopolita com foco na lusofonia, o 

Kuduro, particularmente, ganhou uma centralidade no contexto urbano 

pós-colonial de Portugal, conquistando o mercado musical nacional e 

internacional. Assim sendo, os gêneros musicais introduzidos nesse 

subcapítulo não apresentam, ao meu ver, narrativas engajadas e 

alternativas sobre a periferia; concebo-as  como experiências híbridas e 

multiculturais de grande interesse para o mercado da cultura, não 

possuindo um discurso engajado e crítico sobre a realidade 

contemporânea e sobre as periferias, razão pela qual não foram 

selecionadas para a análise principal. 

 A música cigana é outra manifestação periférica de que pouco 

se sabe, devido às informações mínimas existentes sobre essa 

comunidade. Composta por cerca de 40 a 60 mil em Portugal, é 

                                                                                                                           
contribuiu para constituir uma identidade específica da cidade de Lisboa e da 

nação portuguesa. 
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considerada a comunidade cigana mais pobre da Europa, vivendo em 

condições de pobreza, baixo nível de escolaridade e exclusão social, que 

se concentra particularmente nas periferias de Lisboa. Assim sendo, a 

música cigana pode ser considerada uma manifestação da periferia de 

Lisboa: a dupla Ninho e Papinho, provinda de Arrentela, vem ressaltada 

nesse contexto. 

 No campo da literatura, Arenas (2012)182 identifica um livro 

intitulado O meu nome é Legião (2007) de Antonio Lobo Antunes183, 

uma novela sobre a investigação policial de crimes cometidos por uma 

gang de adolescentes mestiços, descendentes de africanos; que moram 

em um bairro periférico de Lisboa, o Bairro 1º de Maio. O livro não foi 

selecionado na pesquisa porque divulga narrativas dominantes sobre a 

periferia, interpretando-a como espaço marginal e de ostracismo e 

habitada por indivíduos “mais propensos à crueldade e à violência 

gratuitas.” (ANTUNES, 2007, p. 24).  

Após essa breve introdução de outras manifestações realizadas 

nas periferias de Lisboa como o Kuduro, as manifestações musicais 

cabo-verdianas e a música cigana, ou que se interessam a retratar as 

periferias, como o livro de Antonio Lobo Antunes, saliento a escassez 

da presença da voz e do retrato da periferia urbana no panorama 

português cultural, tanto como espaço de fala quanto como lugar a ser 

retratado; nisso, destaca-se também sua exígua voz insurgente e de 

crítica, se comparada ao contexto das periferias do Rio de Janeiro, sobre 

o qual retorno a discutir no próximo parágrafo. 

A centralidade da favela é gritante no panorama artístico e 

cultural carioca e brasileiro, sendo um tema amplamente abordado por 

                                                           
182 No seu estudo, Arena (2012) sinaliza um segundo livro, intitulado O Vento 

Assobiando nas Gruas, de Lídia Jorge, em que se narra a história de duas 

famílias, os Leandros, uma família aristocrática branca portuguesa e os Matas, 

uma família pobre de imigrantes Cabo-verdianos. Nesse livro emerge as 

temáticas como o racismo e o medo da miscigenação e critica-se fortemente a 

falsa abertura dos portugueses com respeito às comunidades de africanos que 

moram lá. Decidi de não mencioná-lo junto com o livro de Antonio Lobo 

Antunes, porque é encenado na vila fictícia de Valmares, não tendo como foco 

as periferias de Lisboa. 
183 Sugiro ler o estudo intitulado Representações étnicas no romance. O meu 

nome é Legião (2012), de Lobo Antunes, de autoria de Gabriela Nunes de Deus 

Oliveira. Disponível em: 

http://periodicos.ufes.br/cnafricab/article/view/6345/4675. 
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várias linguagens artísticas, revelando-se um campo de estudo muito 

mais amplo do que o contexto português. Recapitulando as questões 

debatidas nos capítulos anteriores, a favela é um espaço central tanto no 

cinema brasileiro (que pode ser considerado o principal instrumento de 

divulgação do imaginário dominante sobre ela) quanto pelo gênero 

musical funk, que escolheu esse espaço como território a partir do qual 

reproduziu narrativas dominantes ou contra-narrativas; não se deve 

esquecer também de seu protagonismo na literatura. Entretanto, essas 

não são as únicas linguagens artísticas que se interessaram pela favela, 

sendo uma temática e um espaço amplamente abordado nas artes, já a 

partir da primeira metade do século XX. Nos anos 1920, por exemplo, 

os modernistas brasileiros reconheceram a favela como símbolo da 

cultura nacional, e pintores célebres como Tarsila de Amaral, Di 

Cavalcanti, Lesar Sergal e Portinari pintaram e escolheram esses 

espaços como objeto de suas obras. Os já mencionados escritores como 

João do Rio e Lima Barreto, interessaram-se por descrever a vida nos 

morros e nas favelas.  

Assim sendo, a favela foi um espaço fortemente chamativo nas 

artes. Exotizado e romantizado no passado, idealizado também no 

presente, se refletirmos o fenômeno de turistificação a que estão sendo 

sujeitos particularmente os morros da Zona Sul; contudo, como 

destacado por Lapera (2007) a respeito da representação da favela no 

cinema, prevalece na atualidade particularmente a associação da 

narrativa da violência e do crime a esse espaço. Ademais, cabe ressaltar 

que o tema da resistência e da luta da favela também foram temáticas 

abordadas na história cultural da favela. Os quilombos, os morros e as 

favelas foram frequentemente apresentados e descritos como lugares de 

resistência, de manifestação da cultura afro-brasileira184, de expressões 

artísticas da diáspora negra e da escravidão. Basta pensar no samba, 

manifestação cultural de resistência no passado, opondo-se à cultura de 

imposição e dominação colonial e europeia. Surgida durante a época 

colonial com a chegada dos negros escravizados que desenvolveram 

inumeráveis estratégias de resistência cultural para reagir às imposições 

                                                           
184 As manifestações ligadas ao movimento negro são a capoeira, o teatro 

experimental negro, Soul (Black Rio) bailes, entre outros. Ver o link: 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=34089. Para mais informações, ler os 

livros: Lugar do Negro, de Lélia Gonzales e Carlos Halsenbalg (Rio de Janeiro, 

Marco Zero,1982) e O Movimento Negro e as eleições, de Yedo Ferreira. (Rio 

de Janeiro, SINBA, 1983). 
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de uma sociedade opressora, o samba se tornou, com a abolição da 

escravatura, um instrumento de socialização entre diversos grupos 

étnicos: negros libertos e brancos de classe baixa que moravam nos 

cortiços da cidade. Contudo, no período pós-abolicionista, houve uma 

forte perseguição de quaisquer sonoridades, sotaques, danças e 

religiosidades afro-brasileiras; por causa disso, os sambistas foram 

sujeitos a uma forte repressão. No final do século XIX, o samba já se 

infiltrava na sociedade branca sob os nomes de tango, polca, marcha, e 

no carnaval carioca. No século XX, começou a ser reconhecido como 

cultura popular e depois da década de 30, como um dos símbolos da 

cultura nacional − da brasilidade −, imagem reforçada, sobretudo, 

durante o governo de Getúlio Vargas, período em que se desejava 

retratar um Brasil como uma democracia racial, valorizando o que era 

brasileiro, sua negritude e suas raízes. No século XXI foi reconhecido 

como patrimônio cultural imaterial brasileiro, registrado no Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ao longo dos anos, esse 

gênero foi sujeito visivelmente ao embranquecimento; foi incorporado e 

moldado pela indústria do entretenimento, o que resultou na perda de 

seu caráter de resistência e na consequente desafricanização. Hoje em 

dia, já não é mais considerado símbolo da favela, como afirma Carvalho 

(2009), e veio sendo substituído a partir dos anos 90 pelo funk, como já 

argumentado.  

Assim sendo, são numerosas as manifestações que selecionaram 

o espaço favela como lugar de fala no passado, como lugar de crítica ou 

como espaço retratado, e estas continuam sendo numerosas também no 

presente. Citando algumas outras manifestações mais atuais, lembra-se o 

grupo teatral Nós do Morro185 formado em 1986 no Vidigal; a funkeira 

engajada Mc Carol186; outros estilos musicais escutados nas favelas 

como o pagode e o tecnobrega; numerosas exposições sobre as favelas 

nos museus, como a mais recente a exposição Favelografia187 

organizada no MAM e do Valongo a Favela: imaginário e periferia188 

                                                           
185 Maiores informações sobre o grupo teatral encontram-se no seguinte link 

http://www.nosdomorro.com.br/. Acesso em: 21 março 2017. 
186  Informações sobre MC Carol presentes no seguinte link 

https://pt.wikipedia.org/wiki/MC_Carol. Acesso em: 21 março 2017. 
187  Informações sobre a exposição Favelografia presentes no seguinte link 

http://followthecolours.com.br/art-attack/projeto-favelagrafia/. Acesso em: 21 

março 2017. 
188  Informações sobre a exposição do Valongo a Favela: imaginário e 
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no MAR, entre outros. Tentar reunir todas as manifestações com foco na 

favela no contexto carioca revela-se um trabalho muito árduo e 

complexo pela amplitude de práticas em que emerge sua voz ou seu 

retrato. Assim sendo, não se enfrentará o exercício de recompilação na 

presente pesquisa, visto que o objetivo principal é contribuir para 

ressignificar o conceito de periferia urbana através da análise das quatro 

contra-narrativas. Contudo, a partir dessa breve reflexão, acredito que o 

discurso cultural sobre a favela tanto de resistência, quanto de 

divulgação de outras narrativas, resulta ser muito mais antigo e mais 

enraizado na história cultural do país do que daquele das periferias de 

Lisboa. A voz do morro ergue-se com o fim da escravidão, enquanto 

que as periferias de Lisboa foram visibilizadas artisticamente a partir do 

final dos anos 80 com os rappers africanos e afrodescendentes.  

Porém, isso não deve levar a conclusão de que não houve 

manifestações culturais e artísticas nas periferias de Lisboa antes desse 

período, arriscando-se de contribuir, desse modo, para a leitura do bairro 

periférico como espaço vazio e sem cultura. O que difere é a 

visibilização midiática cultural e artística e o interesse acadêmico de 

pesquisa nas periferias de Lisboa, fatores mais recentes no contexto 

português, e isso implica consequentemente uma menor visibilidade 

desses espaços, se comparada ao contexto carioca. Ademais, a maior 

visibilidade cultural e artística das favelas, além do fato de serem mais 

numerosas e mais densamente habitadas do que os bairros das periferias 

lisboetas, determinou-se sobretudo por seu reconhecimento como um 

dos símbolos da cultura nacional, concebido como lugar de nascimento 

do samba e do carnaval, um dos elementos mais importantes da 

brasilidade. Em certo momento histórico, as políticas sociourbanísticas 

da cidade reconheceram esse espaço como moradia popular e como 

solução à crise habitacional, apesar da política de remoção ser uma 

constante na história urbanística da favela. Diferentemente, no contexto 

português, a maioria dos bairros de lata foi, e continuam sendo, 

removidos segundo ordens do Plano Especial de Realojamento 

executado a partir de 1993, que simultaneamente planificou a construção 

de bairros sociais aonde realocar a famílias que habitavam os bairros 

informais. Assim, em Portugal, a política de remoção propiciou uma 

existência temporária e breve dos bairros de lata, que causou 

                                                                                                                           
periferia presente no link http://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/node/1105. 

Acesso em: 21 março 2017. 
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consequentemente a supressão dos vínculos necessários para a 

construção mais sólida de um discurso cultural e artístico de resistência 

nesses bairros.  

Isso posto, as periferias de Lisboa não são espaços reconhecidos 

pelo imaginário nacional; não pertencem ao imaginário da 

portugalidade; pelo contrário, são concebidas pela narrativa dominante 

como “a fronteira de Portugal dos não portugueses” (OLIVEIRA, 

2015b, n.p.), onde se concentram os imigrantes, os não portugueses, os 

ilegais, os clandestinos, o vazio e a violência. O discurso romantizado 

da lusofonia, da multiculturalidade e do cosmopolitismo não cabe nesses 

espaços; um discurso que toma forma nos bairros centrais de Lisboa, 

onde a cidade é apresentada como um território aberto ao diálogo com a 

diversidade, onde se materializa a mistura cultural e étnica. Na 

contemporaneidade “pós-moderna” e “pós-colonial”, exalta-se a ideia da 

convivência pacífica entre várias etnias e da mestiçagem, um discurso 

que oculta a problemática das remoções e da política imigratória racista 

no contexto português que determina a exclusão institucional de muitos 

africanos e afrodescendentes, que continuam vivendo situações de 

clandestinidade.  

Assim sendo, apesar do imaginário multicultural amenizar o 

discurso sobre a resistência no contexto português, ressalta-se que a 

busca do diálogo e a institucionalização do movimento rap buscam frear 

a propagação dos estereótipos que menosprezam a condição do negro 

periférico por meio de uma linguagem menos conflituosa. O rap é visto 

como um instrumento de mediação com a sociedade, que se tornará 

possível se essa última reconhecer o movimento e sua linguagem. 

Entretanto, esse discurso comporta ambiguidades, logo que emerge o 

interesse do mercado sobre as manifestações artísticas que apresentam 

uma leitura politicamente correta e romantizada do imaginário híbrido 

pós-colonial à moda europeia. (FRADIQUE, 2006). 

As questões retomadas, neste último subcapítulo, foram 

abordadas para mostrar que os dois contextos espaciais estudados não 

devem ser vistos como equivalentes porque periféricos e urbanos; 

portanto, acredito ser necessário evidenciar as diversidades políticas, 

geográficas, históricas e culturais que existem para melhor compreender 

o contexto artístico e o tratamento da temática e do espaço da periferia 

dentro dele. Desse modo, haver finalizado a tese começando a mostrar 

algumas razões que causaram essa diversidade na visibilidade e no 

tratamento do tema nas duas realidades deve ser visto como uma 
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contribuição para permitir uma melhor percepção da pluralidade das 

contra-narrativas e dos significados atribuíveis ao conceito de periferia 

urbana. 

 



240 

 

CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo, procurei mostrar a pluralidade dos significados 

atribuídos ao conceito de periferia urbana e que nesse caso foram 

formulados a partir do estudo de quatro manifestações artísticas sobre as 

periferias de Lisboa e do Rio de Janeiro. Esses novos sentidos 

constituem as contra-narrativas e contra-imaginários detectados nessas 

manifestações que recusam as narrativas hegemônicas dominadas pela 

estética do poder e que apresentam as periferias como outra 

centralidade, outra possibilidade; um lugar com voz, poder e estéticas 

próprias. As contra-narrativas possibilitam, portanto a desconstrução e a 

descolonização epistemológica do saber e do poder através da crítica à 

desqualificação, à desvalorização, à submissão e à inferiorização desses 

territórios. Isso posto, os quatro exemplos de manifestações artísticas 

permitiram construir leituras experimentais inovadoras sobre a periferia 

como uma nova possibilidade urbana e social, insurgente e autônoma. 

 O grupo funk carioca Anarkofunk apresenta a periferia através 

de uma estética anárquica, como lugar a partir do qual começa 

transformar a sociedade por meio da insurgência e da desobediência 

civil. A periferia urbana vem apresentada como o lugar que se coloca e 

luta contra o Estado e contra suas instituições, contra os modelos 

hegemônicos (classistas, hierárquicos e opressivos) que a depreciam; 

como lugar independente e autônomo, em que a rebelião e a revolução 

podem potencialmente ter ação, rompendo assim com qualquer tipo de 

diálogo institucional, e em que a violência funciona como instrumento 

de luta, destruição e regeneração. 

 O Bando Editorial Favelofágico seleciona a periferia como 

lugar plural de fala, território a partir do qual é possível criar novos 

paradigmas e novas leituras, novos sentidos e novas percepções sobre as 

periferias e sobre o mundo. O coletivo tenciona construir um novo 

movimento literário contra-hegemônico, plural, politizado, engajado, 

livre dos cânones e sedento de prática e transformação, que busca outras 

possibilidades de fazer literatura, promovendo autores das periferias que 

se identificam com uma perspectiva contra-hegemônica com respeito ao 

padrão literário e social dominante. 

A partir de uma estética da diáspora, os rappers africanos e 

afrodescendentes de Lisboa apresentam a periferia como um lugar 
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transnacional, de resistência, contra o racismo, a xenofobia, a opressão 

da colonialidade social, cultural e política, contribuindo para a 

constituição da contra-narrativa sobre as periferias urbanas como 

espaços diversos, heterogêneos, positivos, ativos, na busca de diálogo, 

integração e aceitação da diversidade. 

 Pedro Costa, cineasta português seleciona a periferia e seus 

moradores como protagonistas nas suas produções cinematográficas, 

retratando-a como espaço acolhedor e revolucionário, onde se estabelece 

uma forte vinculação afetiva, se bem que se ressalte, ao mesmo tempo, a 

presença de narrativas hegemônicas, em que a periferia aparece como 

espaço de violência, do degrado e da miséria humana. A periferia torna-

se um novo lugar urbano cinematográfico, até então ausente na história 

do cinema nacional português, que retratou mais comumente a cidade 

burguesa, os bairros populares de Lisboa e as áreas rurais. Desse modo, 

a periferia apresenta-se como contra-narrativa ao imaginário 

cinematográfico hegemônico sobre Lisboa e sobre a nação Portugal. 

 A partir da análise das quatro manifestações, revelam-se 

diversos exemplos de contra-narrativas, em que estéticas e símbolos 

diferentes surgem no intento de oferecer uma leitura multifacetada 

desses espaços, evitando reduzi-los a poucas e simples alegorias, como 

frequentemente a narrativa dominante fez. As narrativas hegemônicas, 

de fato, frequentemente concebem a periferia como locus da pobreza, da 

violência e da alteridade, como apresentam particularmente as mídias, 

tanto no contexto carioca quanto na realidade lisboeta. Também as artes 

contribuíram para o fortalecimento do imaginário dominante sobre as 

periferias, como realizou, por exemplo, o cinema brasileiro, que 

considero um dos principais meios de divulgação das narrativas 

dominantes sobre as favelas. Além disso, as narrativas hegemônicas 

permitiram omitir e invisibilizar a voz e o retrato das periferias, como 

aconteceu no panorama cultural e artístico de Lisboa, em que esse 

espaços não ocupam uma centralidade narrativa, diferentemente do 

contexto carioca.  

 Nos casos de estudo, a arte permitiu criar e transmitir contra-

narrativas, em confrontação com as leituras hegemônicas, dando assim 

novos sentidos e criando novos significados sobre o conceito de 

periferia urbana. Como instrumento de crítica e de transformação social, 

de arma contra a hegemonia do saber e do poder, de veículo de 
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realização de resistências micropolíticas, reconhece-se nela sua função 

social e política e seu objetivo de critica da sociedade ocidental 

capitalista e neo-liberal. 

 Os significados detectados nessas contra-narrativas através da 

arte são, em primis, a leitura da periferia como espaço de crítica às 

instituições, por se observar, nessas manifestações, a crítica ao Estado, 

no caso do Anarkofunk; ao mercado e à academia, no caso do Bando 

Editorial Favelofágico e ao Estado-Nação, no caso das manifestações de 

Lisboa. Secundariamente, detecto a visão da periferia como espaço de 

manifestação de discursos múltiplos sobre a violência a partir da recusa 

da narrativa dominante que observa a periferia como lugar de gênese da 

violência urbana e social, como evidenciam particularmente o 

Anarkofunk, o Bando Editorial Favelofágico e os rappers de Lisboa. A 

terceira leitura propõe ver a periferia como lugar de materialização do 

discurso periférico negro, sobretudo a partir da experiência dos africanos 

e afrodescendentes nas periferias de Lisboa,  como aparece no rap e no 

cinema de Pedro Costa, mas também a partir da vivência dos negros 

brasileiros que acabam protagonizando a marginalidade urbana e social. 

A partir desse discurso, recusa-se a concepção do negro como sujeito 

passivo, desviante e perigoso, como um inimigo público, tornando-se, 

nessa nova narrativa, protagonista das periferias insurgentes; ator social 

e catalisador das mudanças nas narrativas e nos imaginários sobre esses 

espaços historicamente tão depreciados; símbolo dessa transformação e 

dessa resistência. E por último, detecto a visão da periferia como espaço 

de concretização de uma cidadania insurgente, a partir da recusa da 

cidadania parcial imposta pelo Estado ao estrato social considerado 

socioeconomicamente mais vulnerável. A cidadania urbana insurgente 

permite dar protagonismo a sujeitos que não ocupavam uma posição de 

centralidade no panorama político formal passado e contemporâneo, 

através da qual se recusa a normalização do estado de exceção e de 

emergência, que a política formal atribui constantemente a esses 

espaços. Assim sendo, as manifestações artísticas selecionadas criticam 

e tencionam desnaturalizar a condição de emergência e de exceção 

atribuídas às periferias urbanas (através da recusa da narrativa 

dominante sobre a violência, por exemplo) e transformar esse status em 

um estado de insurgência e de resistência. A radicalização da leitura da 

periferia como espaço de concretização da cidadania insurgente pode 
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revelar-se mediante a materialização de valores anárquicos nesses 

espaços, como mostra a proposta do Anarkofunk.  

 Finalizo discutindo sobre os diferentes graus de visibilidade 

artística que caracterizam as periferias de Lisboa e do Rio de Janeiro. A 

representação e a voz das periferias de Lisboa são muito menos 

visibilizadas do que as das favelas do Rio, dado demonstrado, em 

primis, pela dificuldade com que me deparei para conseguir encontrar 

outras produções artísticas com foco na periferia de Lisboa, além 

daquelas analisadas. Pelo contrário, a representação da favela ocupa 

uma maior centralidade no panorama cultural e artístico carioca e 

brasileiro, tanto sob forma de suas narrativas dominantes, quanto por 

suas contra-narrativas, sendo um tema amplamente abordado por várias 

linguagens artísticas. Acredito que a visibilização midiática cultural e 

artística e o interesse acadêmico de pesquisa nas periferias de Lisboa, 

sejam fatores mais recentes no contexto português, e isso implica 

consequentemente uma menor visibilidade desses espaços, se 

comparada ao contexto carioca. Ademais, a maior visibilidade cultural e 

artística das favelas, além do fato de serem mais numerosas e mais 

densamente habitadas do que os bairros das periferias lisboetas, 

determinou-se, sobretudo, por seu reconhecimento como um dos 

símbolos da cultura nacional, concebido como lugar de nascimento do 

samba e do carnaval, um dos elementos mais importantes da brasilidade. 

Diferentemente, as periferias de Lisboa não são espaços reconhecidos 

pelo imaginário nacional; não pertencem ao imaginário da 

portugalidade; pelo contrário, retomando Oliveira (2015b), são 

concebidas pela narrativa dominante como “a fronteira de Portugal dos 

não portugueses” (n.p.), onde se concentram os imigrantes, os não 

portugueses, os ilegais, os clandestinos, o vazio e a violência. 

 Após essa breve recapitulação dos pontos centrais na pesquisa, 

acredito necessário, neste momento, finalizar com a apresentação de 

algumas questões que surgiram durante a elaboração da tese. Estou 

ciente de ter elaborado uma pesquisa que pode se enquadrar dentro dos 

estudos sobre o romantismo revolucionário urbano e, portanto, de ter 

apresentado uma visão, em muitos aspectos, utópica e radical sobre a 

periferia e sobre o futuro desses espaços. Reconheço, de fato, a presença 

dessas características na tese e as sublinho como uma necessidade 

contemporânea de demonstração da existência de leituras mais positivas 



244 

 

e auspiciosas sobre esses espaços, que a arte contribuiu para formular. 

Assim sendo, as contra-narrativas apresentadas poderão fornecer 

 
novos horizontes utópicos e radicais para o 

pensamento da libertação humana. Consideramos 

utopia e radicalismo duas tendências importantes 

de serem resgatadas, em meio ao academicismo 

positivista dominante nas Ciências Sociais, 

particularmente, na Ciência Política. 

(BALLESTRIN, 2012, p. 20).  

 

Isso posto, utopia e radicalismo tornam-se centrais nesta 

pesquisa, porque incentivam a crítica aos modelos dominantes de 

interpretação dos fenômenos da sociedade e evitam a unilateralidade e o 

essencialismo das análises, propondo novas possibilidades teóricas e 

práticas. 

 Na intenção de dar ênfase para a multiplicidade de leituras 

sobre a periferia, gostaria de mencionar outras narrativas, que não foram 

selecionadas na pesquisa e que observam esses espaços, por exemplo, 

como espaço em que se reproduz o discurso dominante conservador e 

elitista189, de concretização do conservadorismo moral e religioso190, de 

manifestação do liberalismo191 ou como realidade não binária no 

que se refere às ideologias partidárias de direita e de esquerda192.  

                                                           
189 Sugiro a leitura do presente artigo em que Mano Brown, rapper líder do 

Racionais Mc's, observa a periferia como espaço de reprodução dos valores 

conservadores nas periferias brasileiras. Disponível em: 

http://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2017/03/para-mano-brown-

pobres-estao-mais-conservadores-e-com-mentalidade-elitista. 
190 Recomendo ler o texto Conformismo e Resistência (1986) de Marilena 

Chuai, em que apresenta a religião como um símbolo do conservadorismo nas 

periferias brasileiras.  
191 Sugiro a leitura da pesquisa intitulada Percepções Político-Institucionais: 

Visão de país (2017), um estudo que apresenta a periferia como espaço de 

manifestação do liberalismo. Disponível em: 

http://novo.fpabramo.org.br/content/percep%C3%A7%C3%B5es-na-periferia-

de-s%C3%A3o-paulo. 
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 O debate atual surgido a partir do recente estudo Percepções 

Político-Institucionais: Visão de país (2017), realizado pela Fundação 

Perseu Abramo nas periferias de São Paulo é um exemplo de como 

podem e devem ser desenvolvidas visões múltiplas sobre a compreensão 

das periferias. O estudo qualitativo, realizado por meio de entrevistas, 

observa as periferias como espaços onde se materializam valores 

liberais, porque nelas decorrerem fenômenos como o avanço do 

consumo, do neopentecostalismo e do empreendedorismo, do 

individualismo, da competitividade e da eficiência, mas também destaca 

a importância da coletividade, da busca de transformações e da falta de 

confiança na política partidária. Uma crítica a essa pesquisa que me 

interessa ressaltar é aquela do professor e pesquisador da UNICAMP 

Marcio Pochmann193,o qual, em vez de conceber a periferia como lugar 

de materialização do liberalismo, observa-a como um espaço de 

manifestação do anarquismo. Sua proposta baseia-se exatamente na 

grande desconfiança e recusa da política partidária, que demonstra, 

portanto, a rejeição do Estado nas periferias analisadas, uma crítica que 

não é necessariamente feita pelos liberais, mas, sobretudo pelos 

anarquistas. Isto posto, considerei citar a leitura de Pochmann (2017) 

conveniente para minha pesquisa, por justificar, sob outras perspectivas 

(como as econômica e sociológica), a visão do Anarkofunk, mas 

também das outras manifestação analisadas, críticas à respeito do Estado 

e das outras instituições. Assim sendo, essas manifestações não estão 

propondo leituras tão utópicas sobre as periferias, pois demonstram que, 

através da arte, pode-se buscar a mudança que se realizará, sobretudo 

em um plano narrativo e estético, mas que necessariamente comportará 

discussões e reflexões também nos planos políticos e sociais. 

A presente pesquisa, além de sublinhar a multiplicidade de 

narrativas sobre as periferias, tencionou compreender as realidades 

                                                                                                                           
192Recomendo a crítica realizada por Ivana Bentes sobre a pesquisa acima 

mencionada. Disponível em: https://ninja.oximity.com/article/Ivana-Bentes-

N%C3%A3o-seu-est%C3%BApid-1 
193 O artigo do professor presente no seguinte link: 

http://www.ihu.unisinos.br/566647-valores-da-periferia-estao-mais-proximos-

do-anarquismo-do-que-do-liberalismo-entrevista-especial-com-marcio-

pochmann. Acesso: 20 março 2017. 
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periféricas cariocas e lisboetas de forma comparativa e observar como a 

marginalidade urbana deve ser concebida diversamente em contextos 

geográficos diversos. Ao mesmo tempo, a arte permitiu ler as duas 

periferias como centralidades não-centrais, lugares de troca e de atração 

de novas ideias, fábrica de novas convivências, lugares não verticais 

mas horizontais, fluidos, livres: “the peripheries are fighting for their 

autonomy or for a certain degree of independence.”194  (LEFEBVRE, 

1991, p. 190). Uma visão que propõe descentralizar o poder e o saber e 

que busca valorizar a autonomia, a independência e a liberdade do 

indivíduo e do território ao qual pertence, na luta contra modelos 

opressivos e autoritários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
194 “As periferias estão lutando para conseguir a autonomia ou para obter um 

certo grau de independência.” (LEFEBVRE, 1991, p. 190, tradução nossa). 
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