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UM ANO  
DE REGISTROS  

E DEBATES  
SOBRE 

DESIGUALDADES

O registro de histórias e de caminhos percorridos 
está em nossa origem. A leitura de alguns escritos 
da minha mãe revelou para mim e meus irmãos 
seu olhar inovador como primeira-dama da cida-
de de São Paulo. À frente do corpo de voluntaria-
do municipal, ainda nos anos 1970, ela já acredi-
tava que enfrentar as desigualdades presentes na 
cidade era uma tarefa complexa, que deveria ser 
feita de forma intersetorial e com o envolvimen-
to da comunidade. Foi assim que nasceu a ideia 
de criar uma instituição capaz de ressignificar seu 
olhar para a transformação social. Foi assim que 
nasceu a Fundação Tide Setubal. 

A diretriz de escuta, diálogo e construção 
conjunta sempre permeou as ações institucio-
nais, bem como o exercício de registrar, sistema-
tizar e multiplicar o conhecimento produzido por 
meio do encontro entre diferentes vozes. Livros, 
pesquisas, estudos são formas que encontramos 
para compartilhar aprendizados e desafios, inspi-
rando, assim, novas reflexões e gerando a possi-
bilidade de outras conexões.

Muitos trabalhos foram desenvolvidos nes-
se sentido durante os dez anos em que nosso 
território de atuação foi São Miguel Paulista. A 
ação com professores, alunos, moradores e ins-
tituições locais inspirou metodologias para ati-
vidades com jovens e famílias, pesquisas sobre 
educação em territórios vulneráveis, guia de 
escolhas profissionais, entre outros temas que 
estão em publicações distribuídas e também dis-
ponibilizadas para download em nosso site. 

Cadernos Vozes Urbanas é a primei ra publi-
cação de um novo ciclo, iniciado em 2016. Após 
uma década na zona leste, renovamos nossa atua-
ção com a missão de fomentar iniciativas que pro-
movam a justiça social e o desenvolvimento sus-

1

CADERNOS VOZES URBANAS 
APRESENTA REPORTAGENS DE 

DIFERENTES ENCONTROS E 
REFLEXÕES REALIZADOS EM 2018

debates



2

tentável de periferias urbanas e contribuam para o 
enfrentamento das desigualdades socioespaciais 
das grandes cidades, em articulação com diversos 
agentes da sociedade civil, de instituições de pes-
quisa, do Estado e do mercado. 

Nos últimos anos, surgiram inúmeros movi-
mentos, grupos e coletivos que se constituem co-
mo organizações horizontais, participativas e pro-
positivas, engajadas na transformação do território, 
pois entendem a periferia como um espaço de 
existência de sujeitos sociais articulados e questio-
nadores de sua realidade política, social e cultural.

A construção do conceito de periferias por 
meio de narrativas que rompam os estigmas 
existentes fortalece uma nova concepção sim-
bólica. E o simbólico também marca presença 
na concepção de políticas públicas e do investi-
mento social privado.

Atuamos para o fortalecimento da sociedade 
civil e de sua crescente capacidade de criação, 
inovação e resistência que nasce nos territórios, 
se transforma por meio do intercâmbio e da mo-
vimentação de suas lideranças em outras regi-
ões da cidade e produz soluções para influenciar 
políticas públicas.

Por isso, nosso lema tem sido: o território im-
porta! O território importa porque, afinal, é nele 
que a demanda e a oferta de políticas sociais se 
encontram, é onde a lógica setorial da oferta de 

políticas se depara com a realidade multifaceta-
da das questões sociais.

Gerar conhecimento e informação também 
é uma forma de contribuir para o enfrentamento 
das desigualdades e para subsidiar ações no con-
texto macropolítico. Atuamos na produção de es-
tudos e pesquisas capazes de ampliar e qualificar 
o debate e promover a intersecção entre a política 
pública, a atuação das organizações da socieda-
de civil e a pesquisa acadêmica, subsidiando e 
trazendo novos elementos para a construção de 
pontes para encontros possíveis, mesmo quando 
as fronteiras se fazem presentes.  

Nesse sentido, criamos, em 2018, o projeto Vo-
zes Urbanas com a proposta de promover espaços 
de diálogos, pois mudar as narrativas e abrir espa-
ço para a escuta e o diálogo são os primeiros pas-
sos para enfrentar os desafios das desigualdades. 

Realizamos sete edições ao longo do ano e 
reunimos diferentes atores para debater temas 
como racismo, empoderamento econômico fe-
minino, urbanismo e habitação e desigualdades 
territoriais. Vozes Urbanas foi também espaço 
para o lançamento dos estudos Gasto Público no 
Território e o Território do Gasto Público e Emer-
gência Política: Periferias, realizado em parceria 
com a Fundação Ford, ambos inéditos e com no-
vos elementos para o contexto do debate.

Nas próximas páginas, você encontra o regis-
tro dos debates realizados ao longo do ano. Reu-
nir esse conteúdo é, para nós, uma forma de com-
partilharmos o conhecimento produzido a partir 
da reflexão de diferentes vozes que passaram por 
nossos eventos e se colocaram à disposição do 
debate. Esperamos que a primeira edição de 
Cadernos Vozes Urbanas possa contribuir para 
novos encontros, a partir do aprofundamento de 
temas fundamentais na construção de políticas 
públicas com maior equidade.

Boa leitura!

MARIA ALICE SETUBAL
PRESIDENTE DO CONSELHO  
DA FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL desigualdades

GERAR CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO 
TAMBÉM É UMA FORMA DE CONTRIBUIR 
PARA O ENFRENTAMENTO DAS 
DESIGUALDADES E PARA SUBSIDIAR 
AÇÕES NO CONTEXTO MACROPOLÍTICO
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VOZES 
URBANAS PELA 
DEMOCRACIA E 

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

No atual cenário político e social, lançar uma pu-
blicação que relata debates realizados por diver-
sas vozes sobre temas relevantes na construção 
de um projeto de país mais justo e solidário é 
ao mesmo tempo um ato de resistência contra 
as tendências de retrocessos e uma necessária 
defesa de princípios constitucionais fundamen-
tais. Não há explicação simples que expresse o 
impacto da polarização social bem como da hos-
tilidade de atitudes racistas, machistas, homofó-
bicas e xenofóbicas na capacidade de dialogar-
mos e construirmos soluções que respeitem a 
coletividade. Soma-se a essa situação a corrosão 
cotidiana da democracia vivenciada nos últimos 
anos. Nesse difícil contexto, a Fundação Tide 
Setubal tem como missão o enfrentamento das 
desigualdades socioespaciais e, por meio dos 
eventos Vozes Urbanas, promoveu ao longo de 
2018 espaços de diálogos e pautou temas críti-
cos sobre as políticas públicas para reduzi-las.

 Em 2018, a atual Constituição Federal com-
pletou 30 anos. O art. 3° projeta quatro objetivos 
fundamentais: (1) construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; (2) garantir o desenvolvimen-
to nacional; (3) erradicar a pobreza e a margi-
nalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; e (4) promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação. É 
responsabilidade de toda a sociedade lutar por 
tais objetivos. Diante de cada um deles, nos co-
locamos o desafio de definir: quais temas seriam 
prioritários e relevantes para o debate sobre polí-
ticas que impactam a realidade brasileira?

COM SETE EDIÇÕES,  
EVENTO PROMOVEU ESPAÇO  

PARA DIÁLOGOS E ENCONTROS

desigualdades
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urbanas

suem raízes complexas, mas impactam significa-
tivamente o desenvolvimento das periferias, re-
giões onde se encontra maior vulnerabilidade. 
Contudo, periferias possuem diversas potências e 
Jailson de Souza e Silva relatou, no debate do mês 
de maio, muitas conquistas oriundas das favelas. 
Referências culturais, produções acadêmicas, 
projetos transformadores, empreendedorismo, 
eco nomia solidária e pessoas políticas influentes 
fazem parte do repertório potente advindo das 
favelas, lembrando que atualmente a maior repre-
sentação política da periferia é Marielle Franco. A 
ex-vereadora tornou-se um símbolo mundial de 
campanha global por direitos humanos.  

De acordo com o IBGE, aproximadamente 
80% da população vive em áreas urbanas, sendo 
que em torno de 11 milhões de pessoas vivem em 
periferias. É fundamental entendermos as dinâ-
micas existentes nas diversas regiões da cidade 
e o impacto na vida das pessoas. Em julho, deba-
temos a participação social em busca do direito 
à cidade, com a presença de Dito Barbosa, Luiza 
Lins Veloso e Ciro Biderman. Assuntos como o 
desabamento do prédio Wilton Paes de Almeida, 
diferença entre ocupação e invasão, Estatuto da 
Cidade, instrumento de fortalecimento da par-
ticipação social foram abordados na conversa 
com os participantes.

O investimento do poder público para enfren-
tar o cenário de desigualdades nas cidades foi o 
terceiro ponto da agenda do Vozes Urbanas. Re-
alizamos um estudo no qual identificamos que a 
administração municipal não consegue informar 
a localização do investimento de cerca de 75% 
dos gastos em São Paulo. O lançamento dessa 
pesquisa apoiou um debate essencial para com-
preender o esforço da administração pública na 
redução das desigualdades no município. Conhe-
cer a dinâmica de investimento do orçamento 
público e debater e analisar em que medida a ad-
ministração pública contribui para a manutenção 
das desigualdades é fundamental para a cidade. 

 Por fim, refletimos sobre quais são as alterna-
tivas para elaborar políticas públicas envolvendo 
diretamente a população. A pesquisa Emergência 

Priorizar a parcela da população que está 
mais vulnerável foi a primeira escolha. O Brasil é 
o quinto país que mais mata mulheres, de acor-
do com o Mapa da Violência de 2015 da Flacso. 
O mesmo relatório aponta que as mulheres ne-
gras sofrem mais com as violências. Somam-se 
a elas os assassinatos que atingem em sua maio-
ria jovens negros da periferia. Essa temática foi 
ponto central no espaço Vozes Urbanas em dois 
momentos. Em um deles, atropelada pela notí-
cia do assassinato da vereadora Marielle Franco, 
Sueli Carneiro conectou o tema  desigualdades e 
o racismo estrutural ao significado da execução 
de Marielle Franco. Como se relaciona com o ra-
cismo estrutural e a falta de políticas de inclusão 
nos espaços de poder? O racismo no Brasil deu 
certo e, apesar dos avanços, persiste em negar 
o acesso da população negra aos direitos funda-
mentais. O atentado a Marielle atacou o direito 
de existir de uma vereadora mulher, negra, lésbi-
ca e periférica. Os desafios para a transformação 
desse contexto incluem ações para equidade 
de raça e gênero e empoderamento econômico 
feminino, elementos que formaram o fio condu-
tor de um outro encontro, com a presença de  
Rachel Maia, Kelly Baptista e Mafoane Odara.

Colocar a cidade em pauta foi o segundo 
ponto de discussão escolhido para refletirmos so-
bre políticas que afetam quatro objetivos funda-
mentais da Constituição. O Brasil é um dos países 
mais desiguais do mundo, e o longo período de 
alta de concentração de renda e exclusão social 
impactou significativamente as periferias urba-
nas. As diversas transformações das desigualda-
des nas cidades foram tema de um dos principais 
debates do Vozes Urbanas, protagonizado pelas 
professoras Eliana Sousa Silva e Teresa Caldeira. 
Apesar das visíveis transformações das desigual-
dades nas periferias, os índices de vulnerabilidade 
são os mais altos nesses territórios. Além disso, há 
uma disputa de narrativa na representação das 
periferias que tem impactado a formulação de po-
líticas públicas, uma vez que estão pouco imbuí-
das de conhecimento sobre as favelas.

As diversas faces das desigualdades pos-

vozes
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urbanas

O VOZES URBANAS É ESSE ESPAÇO 
DE DIÁLOGO PERMANENTE E DE 

DISCUSSÕES DAS TEMÁTICAS-CHAVES  
NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS 

E REAFIRMAÇÃO DE DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS

Política: Periferias, realizada pelo Instituto Update 
e apoiada pela Fundação Tide Setubal e Funda-
ção Ford, mapeou iniciativas inovadoras a partir 
das periferias urbanas. O estudo trouxe para a 
roda de conversa elementos centrais para pensar 
novas formas de transformar politicamente a rea-
lidade e conhecimentos importantes para pensar 
a construção de políticas públicas envolvendo 
atores periféricos. Entre as suas conclusões des-
taca-se a necessidade de ampliar o financiamento 
dessas iniciativas periféricas. Nesse ponto, o in-
vestimento social privado tem a responsabilidade 
de refletir sobre a lógica de distribuição de recur-
sos para incidir na redução das desigualdades em 
grupos em situações mais vulneráveis e com mais 
dificuldade de acessar essa rede.  

 As quatro agendas apresentadas expressam 
apenas uma parte do conjunto de temas que 
precisam ser abordados com a devida urgência. 
Contudo, nada disso será possível sem o exercí-
cio democrático do diálogo. Descrença, medo e 
apreensão são parte dos sentimentos de muitos 
brasileiros durante o período eleitoral. A socieda-
de está radicalmente polarizada e é necessário 
que possamos restabelecer uma escuta empá-
tica e humana, valores que permeiam a atuação 
da Fundação. A área de Ação Macropolítica da 
Fundação Tide Setubal tem buscado influenciar 
órgãos de fiscalização, agentes do Executivo e do 
Legislativo, bem como outros agentes da socie-
dade civil e do mercado, para que as desigualda-
des territoriais sejam objeto de ações efetivas de 
iniciativas da sociedade e de políticas públicas. 

Nesse contexto, o Vozes Urbanas é esse espa-
ço de diálogo permanente e de discussões das te-
máticas-chaves na construção de políticas públi-
cas de redução das desigualdades socioespaciais 
e de reafirmação de direitos constitucionais. Nos 
eventos, convidamos pessoas com diferentes tra-
jetórias. Buscamos compor cada mesa de forma 
diversa e inclusiva (considerando uma proporcio-
nalidade de gênero e raça), sendo que o público 
não é apenas um espectador, mas sim uma voz 
fundamental que enriquece o debate, motivo pelo 
qual o fizemos em diferentes locais de fácil aces-

so. Promovemos, assim, um ambiente acolhedor e 
formativo para que possamos crescer e ampliar a 
criticidade em relação à conjuntura social. Nosso 
desejo é o de estabelecer pontes, proporcionar 
encontros e buscar caminhos conjuntos, mesmo 
que as fronteiras existam.  

O contexto social crítico impõe responsabili-
dades à sociedade. Lançar esta publicação é ex-
por nosso posicionamento político de forma firme 
contra as tendências regressivas e as hostilidades 
do debate público. É também uma forma de ofe-
recer um conteúdo de valor que, por meio do co-
nhecimento criado pelo diálogo, possa fortalecer 
e proporcionar a possibilidade de novos encon-
tros. Acreditamos e nos pautamos em uma escuta 
empática e na pluralidade de vozes para a cons-
trução de um projeto de país mais justo e solidário.

Boa leitura!

HANDEMBA MUTANA POLI DOS SANTOS  
E VIVIANE SORANSO

vozes
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EM ENCONTRO NA FUNDAÇÃO  
TIDE SETUBAL, SUELI CARNEIRO, 
CONSELHEIRA DA INSTITUIÇÃO, FALOU 
DA MORTE DE MARIELLE E ANALISOU AS 
DESIGUALDADES ENFRENTADAS PELAS 
MULHERES NEGRAS NO  
CONTEXTO SOCIAL E POLÍTICO

DESIGUALDADE 
SOCIOESPACIAL: 
RACISMO 
INSTITUCIONAL  
E AÇÕES DE  
INCLUSÃO

“A morte de Marielle é a metáfora extrema de tudo que há 
pra dizer sobre racismo e desigualdade.” A fala de Sueli Car-
neiro, doutora em educação pela Universidade de São Paulo 
(USP) e fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra, 
abriu o evento Diálogos Socioespaciais: racismo institu-
cional e ações de inclusão, da Fundação Tide Setubal, que 
ocorreu em 20 de março deste ano, cerca de duas semanas 
após o assassinato da vereadora Marielle Franco.

Foi impossível não fazer um paralelo entre o tema e a 
morte da vereadora do Rio de Janeiro, para Sueli. A ativista 
feminista mostrou como o crime contra Marielle fere grave-
mente a representação das periferias na política brasileira. 
“Essa é uma morte que contém em si todos os elementos 
essenciais para a compreensão das relações raciais e de gê-
nero no Brasil”, resumiu. 
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O feminismo negro trouxe uma contribuição 
valiosa ao feminismo ao incluir a interseccionali-
dade, isto é, a intersecção entre diferentes opres-
sões: de gênero, raça, identidade sexual e classe 
social, de acordo com a fundadora do Geledés. 

Esferas de poder, seja Executivo, Legislati-
vo ou Judiciário, têm baixa representação das 
mulheres e, ainda mais, de mulheres negras. E 
a morte de Marielle ocorreu justamente em um 
momento em que o protagonismo das mulhe-
res negras alcançou maior grau de visibilidade. 
“Momento em que a mulher negra afirma seu 
lugar de fala, demarca as condições para que 
o feminismo possa se tornar um instrumento 
emancipatório para todas as mulheres.”

A população negra, pelas condições histó-
ricas de exclusão, tem enorme dificuldade de 
alcançar instâncias de poder, públicas ou priva-
das. “Chegar ao parlamento é experiência para 
poucas mulheres negras. Marielle era a promes-
sa de gestora pública, com mandato popular, 
com uma perspectiva futura [de ocupar outros 
cargos]”, explicou Sueli. Antes dela, somente 
Benedita da Silva, que chegou a ocupar o car-
go de governadora do Rio de Janeiro, sendo a 
primeira mulher a governar o estado, encarnou 
essas expectativas. 

De acordo com Sueli Carneiro, foi no gover-
no de Benedita da Silva que milhares de man-
dados de busca e apreensão foram expedidos 
para que os policiais pudessem entrar nas casas 
de moradores de favelas durante a busca pelo 
traficante Elias Maluco. Com esse ato, ela mos-
trou que era possível uma política de segurança 

que não diferenciava morro e asfalto. “Esses di-
versos mandados deram dignidade e cidadania 
para quem com frequência era humilhado.”

Recentemente, ouvimos a declaração do 
comandante do Exército, general Eduardo Villas 
Bôas, que comanda a intervenção militar no es-
tado do Rio de Janeiro, que os “militares preci-
sam ter garantia para agir sem o risco de surgir 
uma nova Comissão da Verdade”. Nesse “paco-
te” de liberdade de ação para os militares estão 
os mandados de busca e apreensão coletivos, 
isto é, mandados que serviriam para os milita-
res entrarem e revistarem qualquer residência 
em uma determinada localidade. Claro que isso 
não incluiria bairros em áreas nobres cariocas. 
A doutora em educação lembra que esse tipo 
de prática foi utilizada pelo Exército Brasileiro no 
Haiti, mas que não encontra nenhuma base le-
gal, já que viola a Constituição Federal. 

“Esse lugar do ‘não ser’ onde o racismo e o 
sexismo colocaram as mulheres negras é tam-
bém onde surgem consciências sociais e se 
inspiram práticas inovadoras e mudanças, ainda 
que simbólicas, que permanecem como faróis 
iluminando as lutas. É dessa gente considerada 
descartável que podem emergir projetos políti-
cos generosos que carregam consigo a possi-
bilidade de aprofundamento da democracia, na 
medida em que advoga pela não admissão de 
nenhuma forma de exclusão”, finalizou Sueli.

“É DESSA GENTE CONSIDERADA
DESCARTÁVEL QUE PODEM EMERGIR 
PROJETOS POLÍTICOS GENEROSOS  
QUE CARREGAM CONSIGO A 
POSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO 
DA DEMOCRACIA, NA MEDIDA EM QUE 
ADVOGA PELA NÃO ADMISSÃO DE 
NENHUMA FORMA DE EXCLUSÃO”
SUELI CARNEIRO
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EFETIVAÇÃO 
DE DIREITOS 
BÁSICOS PARA A 
DIMINUIÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

As desigualdades que observamos nos grandes centros urbanos 
são produzidas e reforçadas por ações ou falta delas por parte do 
poder público em suas diferentes esferas. Na avaliação da antro-
póloga Teresa Caldeira, a construção dos espaços urbanos e das 
políticas públicas produz, de alguma maneira, desigualdades. 
Contudo, as formas pelas quais as desigualdades se apresentam 
estão mudando ao longo das últimas décadas. Quando falamos 
em desigualdade e território em São Paulo, a primeira palavra que 
vem à cabeça é periferia. A questão é que a periferia de hoje não é 
a mesma de muitos anos atrás e não é possível falar de periferia no 
singular. “Elas [as periferias] são heterogêneas e as formas de desi-
gualdades mudaram ao longo dos anos”, explicou a antropóloga.

Teresa, professora do Departamento de Planejamento Urbano 
e Regional e codiretora do programa Global Metropolitan Studies, 
na Universidade da Califórnia, foi uma das convidadas do Vozes 
Urbanas com o tema Desigualdades nas cidades, por que esse de-
bate importa?. O evento aconteceu no dia 2 de maio, no Espaço Cí-
vico, em São Paulo, e também contou com a participação de Eliana 
Sousa Silva, diretora e fundadora da Redes de Desenvolvimento da 
Maré, do Rio de Janeiro, com mediação de Haroldo Torres, consul-
tor da Fundação Tide Setubal.

O ACESSO AOS DIREITOS MELHOROU,  
MAS A MUDANÇA NÃO SE TRADUZ EM 
QUALIDADE DE VIDA
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As periferias em São Paulo tiveram em seus 
moradores os principais agentes do espaço e 
construtores das suas próprias casas, não ne-
cessariamente longe da região central da cidade, 
mas, sim, distantes das formas institucionais de 
consolidar um espaço urbano. Nas décadas de 
1970 e 1980, houve um processo de longo pra-
zo chamado de autoconstrução – de construção 
da própria casa e do espaço urbano por meio de 
relações transversais com as instituições oficiais. 
“Nas periferias de São Paulo, 80% dos moradores 
compraram um lote, mas toda a relação com a 
formalidade, com o Estado e o planejamento é 
transversal, porque, às vezes, é legal, às vezes, 
não. As pessoas tinham a sensação de ‘um dia vai 
ser legalizado, um dia vai chegar água’”, exempli-
ficou Teresa.

E foi justamente esse processo de autocons-
trução que politizou as pessoas envolvidas, de 
acordo com a antropóloga. Em geral, esses in-

divíduos se organizaram politicamente via mo-
vimentos sociais, que na década de 1970 e 1980 
foram fundamentais para urbanizar as periferias.

As periferias paulistanas estão mudando mui-
to por diversos processos, como a capitalização 
da produção do espaço periférico e o processo 
de organização dos moradores dessas áreas. Atu-
almente, existem várias alternativas para o mer-
cado de habitação popular, como casas vendidas 
prontas – excluindo a necessidade da autocons-
trução. A crescente capitalização do mercado 
popular de habitação não é habitação social, por-
que não é o Estado que oferece, mas é o capital 
investindo em bairros populares. A antropóloga 
observou também um aumento da quantidade 
de pessoas que alugam casas para morar. 

Os territórios mudaram, principalmente, em 
relação à infraestrutura, que antes não chegava 
a esses espaços. “Mudou a desigualdade, mas 
não significa que ela diminuiu. O que vemos é a 
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Teresa Caldeira, Haroldo Torres e Eliana Sousa Silva (da esquerda para direita)
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diversificação dos modos de segregar: se antes 
era a imensa distância do centro, agora os muros 
e enclaves fortificados também segregam”, rela-
tou Teresa.

ACESSO AO DIREITO NÃO 
SIGNIFICA DIREITO EFETIVADO
A experiência de Eliana Sousa Silva, diretora e fun-
dadora da Redes de Desenvolvimento da Maré, tra-
zida para o debate do Vozes Urbanas mostra justa-
mente que, se houve uma melhora em relação ao 
acesso aos direitos básicos, como educação e saú-
de, isso não significa que houve a efetivação desses 
direitos ou mesmo a diminuição das desigualdades.

De acordo com ela, a Maré tem 16 favelas e 
140 mil habitantes. A região foi urbanizada res-
pondendo à demanda das comunidades, até 
1990 não havia água encanada, saneamento bá-
sico, energia elétrica, escolas e postos de saúde. 
“Foram as próprias comunidades que consegui-

ram o acesso aos direitos básicos, mas, refletindo 
sobre essas conquistas, percebemos que o fato 
de ter escola não significou melhora da qualida-
de de vida. A gente avançou como país em mui-
tas agendas básicas, mas isso necessariamente 
não significou a conquista real dos direitos que 
essas populações têm”, problematizou.

O acesso à escola por si só não efetiva o 
direito à educação, por exemplo, é necessário 

“A GENTE AVANÇOU COMO PAÍS EM 
MUITAS AGENDAS BÁSICAS, MAS ISSO 
NECESSARIAMENTE NÃO SIGNIFICOU  

A CONQUISTA REAL DOS DIREITOS  
QUE ESSAS POPULAÇÕES TÊM”

ELIANA SOUSA SILVA
fa
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Eliana Sousa Silva (em destaque)
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refletir sobre outros direitos que as periferias al-
cançaram do ponto de vista do acesso, contudo, 
isso não significou a efetivação desses direitos. 
“Como favela, avançamos bastante, na Maré há 
a presença do poder público com 44 escolas de 
ensino fundamental e 11 clínicas da família, há 
muitos equipamentos de cultura. Mas, quando 
olhamos o IDH, vemos que não mudou.”

Na Maré, as escolas são fechadas por causa 
de confrontos armados; em 2017, foram 35 dias 
sem aulas por conta dos tiroteios. Em nove anos, 
um jovem que termina o ensino fundamental na 
Maré tem um ano e meio a menos de dias de au-
la do que jovens de outros territórios da cidade. 
“Qual a condição que essa criança tem em com-
paração com outra que não vive nesse contexto, 
pensando em desigualdade?”, questionou. 

A segurança pública é um direito estratégi-
co para garantir outros direitos dos cidadãos que 
moram nas favelas. Contudo, ainda não é vista da 
mesma forma que outros direitos fundamentais. 
“O direito à segurança pública também é uma 
bandeira de luta, assim como lutamos pelo direi-
to à arte, à educação, à saúde”, avaliou Eliana.

A estratégia utilizada pela Redes de Desen-
volvimento da Maré para que os moradores das 
favelas consigam enxergar a importância da se-
gurança pública tem sido a realização de pesqui-
sas sobre o tema, produção de conhecimento e 
conteúdo para dar visibilidade aos casos de vio-
lência. Existe uma desigualdade sobre o próprio 
entendimento de segurança pública. “Estamos 
fazendo um trabalho com os moradores para 
estabelecer essa luta [pela segurança pública], 
porque a luta por moradia e educação veio por 
essas pessoas. Mas como convencer o morador 
a lutar por segurança pública se ele tem histori-
camente uma polícia que viola seus direitos?”

VISIBILIDADE: TRAZENDO AS FAVELAS 
PARA O MAPA DA CIDADE
Até a década de 1990, as favelas cariocas não fi-
guravam no mapa da cidade do Rio de Janeiro. 
Existir no mapa da cidade é algo muito básico, 
elementar e estruturante para pensar políticas 
públicas, serviços e equipamentos públicos e 
também para a identidade como morador da ci-
dade. “Nós entendemos que fazer a cartografia 
e incluir a Maré no mapa da cidade era um ato 

político importante. Nós estabelecemos parce-
rias para saber até onde o IBGE chegava, havia 
áreas dentro da Maré em que ele efetivamente 
não chegava para fazer o Censo”, relatou Eliana. 
O trabalho de um ano, envolvendo 90 morado-
res, resultou no Guia de Ruas da Maré, que está 
na segunda edição.

Os recursos chegam às periferias para aten-
der a agendas históricas dos movimentos sociais, 
contudo, ainda restam desigualdades em muitos 
níveis no campo da urbanização e do direito à ci-
dade. No caso da Maré, por exemplo, algumas ru-
as ainda não têm placas com seus nomes.

De uma maneira geral, as políticas públicas 
direcionadas para as favelas e periferias não dia-
logam com a demanda real dessas populações. 
Na avaliação da diretora da Redes de Desenvol-
vimento da Maré, isso tem relação com a falta de 
conhecimento sobre as realidades das periferias 
e também com as representações sobre essas 
áreas. “Há um conjunto de representação dessas 
pessoas marcado basicamente pela negativida-
de, as políticas públicas são pensadas a partir comunidade
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dessas representações. Os moradores de favelas 
sempre são representados de uma maneira ne-
gativa no sentido do que significam, do que po-
dem produzir, do que têm de potente.” 

DIVERSIDADE DE  
IDENTIDADES PERIFÉRICAS
Se, nos anos 1980, o espaço da política perifé-
rica era o espaço dos movimentos sociais, atu-
almente as atividades artísticas e culturais são 
as principais formas de articulação política nas 
periferias, de acordo com Teresa. Temos novas 
identidades sendo agenciadas. “São novas vozes 
sendo criadas, agentes que estão se elaborando 
não em movimentos sociais ou partidos políti-
cos, mas nesses espaços de produção cultural 
que é de onde eu acho que a grande novidade 
está vindo”, opinou a antropóloga. 

Teresa observou um aumento de grupos 
LGBTs, grupos feministas e grupos que se reú-
nem em torno da temática racial. Esses grupos 
estão pensando a identidade racial e denuncian-
do as imensas desigualdades raciais que existem 

no Brasil. E isso se reflete na produção cultural. 
“Tem todo tipo de grupos culturais, de músicas, 
saraus, teatro etc. Vários temas dessas produ-
ções culturais são exatamente as identidades.” 
Contudo, existem riscos na avaliação da antro-
póloga, porque, quanto mais você especifica a 
identidade, mais você divide. “Será necessário in-
ventar outras transversalidades e novos tipos de 
alianças porque, se você insiste muito na espe-
cificidade da sua identidade, fica difícil construir 
com uma identidade mais ampla”, ponderou.

Toda essa produção cultural feita nas periferias 
do Brasil tem justamente o potencial de transfor-
mar as representações sobre as periferias e tam-
bém sobre os sujeitos periféricos, mudando o sim-
bolismo e o imaginário. “Mudar a maneira pela qual 
a gente percebe as favelas, os negros e as mulhe-
res. Como o rap dos anos 1990, que mostrou o que 
era o lado de lá da ponte”, refletiu Teresa.

Sobre este tema, leia a matéria  
A inovação política nas periferias brasileiras

comunidade

Neca Setubal 
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As periferias protagonizam uma disputa de narrativa para mudar 
a forma como são vistas – e também como se veem, valorizando 
suas culturas, inovações e seus potenciais criativos. Esse foi o 
tema do Vozes Urbanas – Potências Periféricas, realizado no dia 
16 de maio, e que teve como convidado Jailson de Souza e Silva, 
geógrafo, fundador do Observatório de Favelas e membro do 
Conselho Curador da Fundação Tide Setubal.

Se, por um lado, as periferias das grandes cidades brasi-
leiras apresentam os maiores índices de vulnerabilidade social 
– violência, letalidade policial, falta de saneamento básico, op-
ções de lazer e cultura –, por outro, também são locais que apre-
sentam muita potência e dão imensas contribuições para a vida 
urbana: movimentos culturais, coletivos de juventude, sociabili-
dade entre os idosos e pessoas com deficiências, solidariedade 
entre os vizinhos, empreendedorismo, soluções de tecnologias 

OS TERRITÓRIOS PERIFÉRICOS SÃO 
REPRESENTADOS A PARTIR DA VISÃO  
DE QUEM NÃO VIVE NESSES LOCAIS.  
É O MOMENTO DE ABRIR ESPAÇOS PARA  
AS PESSOAS CRIAREM A PRÓPRIA NARRATIVA 
E DISPUTAREM O IMAGINÁRIO SOCIAL

VALORIZAR  
O POTENCIAL 
DAS PERIFERIAS 
PARA 
ENFRENTAR A 
DESIGUALDADE 
SOCIAL
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sociais e econômicas. A periferia é o centro da 
cultura urbana, na avaliação de Jailson.

A grande questão é que há uma invisibilida-
de em relação à criatividade das periferias, uma 
desvalorização dos potenciais de quem vive 
nesses espaços, que são excluídos socioespa-
cialmente, de acordo com Jailson. “Primeiro pre-
cisamos reconhecer o que já temos, valorizar as 
falas negras, valorizar negros e negras ocupando 
lugares de destaque”, iniciou o fundador do Ob-
servatório de Favelas.

Existem muitas trajetórias de jovens de peri-
ferias que são exitosas, esse, inclusive, foi o tema 
da tese de doutorado que o geógrafo defendeu 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. “Eu 
nasci na periferia do Rio de Janeiro, fui o primeiro 
membro da família a chegar à universidade, em 
um contexto em que pessoas da periferia e ne-
gras tinham pouco acesso à universidade, ainda 
mais pública; eu fiz geografia na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, fiz mestrado e doutora-
do e virei professor da Universidade Federal Flu-
minense”, relatou. Uma colega de universidade, 
outra professora, chegou a dizer que Jailson era a 
expressão da decadência da universidade “fave-
lado, negro e comunista”.

Para o professor, foi fundamental superar o 
paradigma da ausência. Enquanto muitos pes-
quisadores estudaram o fracasso da escola 

pública, na contramão, na década de 1990, ele 
estudou o sucesso escolar de jovens pobres na 
universidade, mostrando a trajetória dos que 
usaram a escola pública a seu favor. O geógrafo 
mudou o foco e o enfoque da questão. “Eu olhei 
para a potência das pessoas, enquanto muitos 
olhavam para o fato de as escolas públicas repri-
mirem. As escolas públicas têm muitos proble-
mas, mas também têm muitas possibilidades. Ela 
faz com que muitos consigam avançar ao utilizá-
-la a seu favor”, explicou. A tese de doutorado vi-
rou o livro Por que uns e não outros? Caminhada 
de jovens pobres para a universidade. 

SIMBÓLICO
Os espaços periféricos são representados a 
partir de uma perspectiva enviesada, cunhada 
por representantes dos grupos dominantes, co-
mo a grande mídia, os órgãos estatais, locais de 
produção de conhecimento etc. Espaços cujos 
atores são em sua maioria homens, adultos, 
brancos, ricos ou de classe média em geral. Por 
meio desses atores é que se definiu como olhar 
para as favelas. 

“Não é trivial que o simbólico institui o real, 
o reconhecimento do simbólico é um elemento 
fundamental para construir as políticas urbanas, 
para construir as ações urbanas. Então, temos 
que atuar nas representações, na transformação 
das representações, senão não conseguiremos 
interferir na realidade”, avaliou e provocou Jailson.

O Observatório de Favelas, criado em 2001, 
nasceu com o objetivo de disputar conceitos, 
construir metodologias e tecnologias sociais que 
permitam colocar em questão as formas estrutu-
rantes das desigualdades brasileiras. “O grupo que 
formou o então Observatório Social da Maré, em 
1992, era uma primeira geração a entrar na univer-
sidade. Todas as pessoas eram moradoras de fa-
velas que se tornaram intelectuais”, relatou Jailson.

A sociedade em geral, incluindo quem vive 
em áreas empobrecidas, acaba incorporando 
perspectivas sobre esses territórios que se tor-
nam padrões, como associar a pobreza à crimi-
nalidade. Jailson relatou um episódio com um 
taxista que disse: “Na periferia tem gente muito 
boa, no máximo 20% estão envolvidos em atos 
criminosos”. Jailson recorreu aos números para 
mostrar o tamanho da irracionalidade dessa afir-

LIVRO POR QUE UNS E NÃO OUTROS?, 
JAILSON DE SOUZA E SILVA
Por que uns e não outros? é uma versão 
sintética da tese de doutorado em educação 
defendida na PUC-Rio. Ela, de forma mais 
geral, é dirigida a leitores curiosos em 
compreender as razões que levam pessoas 
com características comuns – em particular 
as de origem popular – a construírem, muitas 
vezes, trajetórias sociais distintas. Visa 
atingir também leitores que buscam uma 
percepção dos grupos sociais populares 
e de seus espaços de moradia distinta 
da expressa no discurso da ausência.  

Para saber mais, acesse http://bit.ly/JailsonSilva tr
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mação: são mais de 1,5 milhão de pessoas mo-
radoras de favelas no Rio de Janeiro, isso signifi-
caria 300 mil favelados envolvidos com o crime, 
o que é um completo absurdo. “O taxista, que 
era morador da periferia, reconheceu que estava 
sendo preconceituoso.”

A Escola Popular de Comunicação Crítica, 
do Observatório de Favelas, faz formações em 
fotografia, audiovisual, publicidade e jornalismo 
para jovens de periferia. De acordo com Jailson, 
é fundamental que a produção dos jovens tenha 
excelência. “É simbólico fazer algo mambembe 
na periferia, é o que as pessoas esperam, mas a 
ideia é que o trabalho trouxesse outra visão da 

periferia, outra lógica que não fosse marcada pe-
la violência, carência e precariedade”, explicou. 
Quem frequentou os cursos produz imagens e 
conteúdos que buscam olhar a beleza, o cotidia-
no pela sociabilidade, a capacidade de brincar 
das crianças, entre outros pontos positivos.

O objetivo é construir novas narrativas pa-
ra disputar com as narrativas tradicionais sobre 
a favela, que sempre focam em termos como 
habitações precárias, comunidades carentes, 
aglomerado subnormal. “Todas as definições de 
favela têm elementos negativos, nada positivo. 
Mas nós apresentamos como a favela reinventa 
a cidade”, contou.
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MANIFESTO DAS PERIFERIAS
O processo de construção socioterritorial em mui-
tas cidades brasileiras é um processo marcado 
pela negação do direito à cidade em relação aos 
moradores de periferias e favelas, uma exclusão 
socioespacial que se traduz quando, por exemplo, 
os investimentos públicos para a área de cultura 
são majoritariamente destinados a equipamentos 
localizados em áreas nobres da cidade.

“No Rio de Janeiro, Teatro Municipal e Cidade 
das Artes têm o custo de R$ 80 milhões por ano, 
todo o orçamento da cultura vai para grandes 
equipamentos. De 65 equipamentos culturais, 
somente 15 estão fora do eixo centro-zona sul 
da cidade, sendo sete deles lonas culturais total-
mente precárias”, relatou Jailson.

Em março de 2017, um encontro com repre-
sentantes de 15 países aconteceu no Complexo 
da Maré, no Rio de Janeiro, e resultou no Manifes-
to das Periferias, conhecido como Carta da Ma-
ré. O documento contrapõe a visão reducionista 
e negativa a respeito de quem vive nas regiões 
empobrecidas das cidades com objetivo de dar 
visibilidade às potencialidades das periferias do 
mundo todo. A Carta da Maré mostra a coopera-
ção entre vizinhos como uma ferramenta pode-
rosa de construção política. O documento des-
taca o protagonismo feminino nas comunidades 
e mostra também a inventividade da população 
jovem, alvo preferencial da violência e da estig-
matização, como uma das mais eficientes ferra-
mentas à disposição das periferias.

A Carta da Maré pode ser acessada em  
http://bit.ly/CartadaMare.

SEXISMO, RACISMO E PATRIMONIALISMO 
Na avaliação do professor da Universidade Fede-
ral Fluminense, três elementos sustentam a desi-
gualdade brasileira: sexismo, racismo institucional 
e patrimonialismo institucional. No Brasil, o racis-
mo só é reconhecido quando se expressa no âm-
bito individual, como vimos no caso do jornalista 
William Waack. “Você isola o problema, mas não 
discute na estrutura da empresa, na perspectiva 
institucional, só na individual”, exemplificou.

O sexismo também sustenta o cenário de 
desigualdades. Ainda há um abismo entre ho-
mens e mulheres no mercado de trabalho, as 
mulheres são responsáveis por jornadas duplas, 

por cuidado e criação dos filhos, sofrem mui-
to mais pressão do que os homens. De acordo 
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), as mulheres trabalham, em média, 7,5 ho-
ras a mais que os homens por semana devido à 
dupla jornada. Apesar de a taxa de escolaridade 
das mulheres ser mais alta, a jornada também é, 
mas o salário não: as mulheres recebem 76% do 
salário dos homens, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia nesta edição também a matéria sobre a 
edição do Vozes Urbanas Mulheres: equidade de 
gênero e raça e empoderamento econômico.

O patrimonialismo institucional é sutil e se 
estrutura a partir de camadas de recursos que 
são destinadas especificamente para determi-
nados grupos que já possuem capital social, 
simbólico e econômico. Esse patrimonialismo se 
traduz na ocupação dos principais cargos de al-
to escalão do Judiciário, Legislativo e Executivo 
e na destinação de verbas públicas para bairros 
mais ricos. De acordo com Jailson, a estrutura 
tributária no Brasil também sustenta a desigual-
dade. “Empresas que lucram mais pagam menos 
imposto, é uma forma de transferir renda para 
quem tem mais dinheiro”, explicou.

O mérito se estrutura na posse de um conjun-
to anterior de capitais – social, econômico, cultu-
ral, escolar e simbólico – que faz com que alguns 
tenham mais condições para esses exames espe-
cíficos do que outras pessoas, explicou o funda-
dor do Observatório de Favelas. “A meritocracia 
reforça a estrutura de desigualdade quando mais 
pessoas aprovadas para a USP são do bairro do 
Morumbi do que da zona leste de São Paulo toda. 
É claro que isso não pode ser mérito.”

Na avaliação do professor, essas questões 
precisam ser olhadas de frente, pois elas estrutu-
ram as desigualdades socioterritoriais. m

an
ife
st
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TÊM ELEMENTOS NEGATIVOS, NADA 
POSITIVO. MAS NÓS APRESENTAMOS 

COMO A FAVELA REINVENTA A CIDADE”
JAILSON DE SOUZA E SILVA
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Naturalizar o silenciamento da população feminina, sobretudo a 
negra, é um comportamento que o Brasil vem aprimorando há 
séculos, produzindo sistematicamente realidades de violências  
diárias em todos os setores da sociedade. As dificuldades do 
mercado de trabalho na perspectiva das relações raciais não são 
apenas um reflexo da conjuntura, mas são históricas também, já 
que essas barreiras foram utilizadas como ferramenta de opres-
são e aprisionamento de negras e negros desde que aportaram 
por aqui, conforme análise do Guia Temático: Promoção da Equi-
dade Racial, Ethos e CEERT (http://bit.ly/2D4ZBcD. Acessado em 
4 de julho de 2018), que ainda nos diz: menos de 5% dos cargos 
executivos em empresas são ocupados por negros. 

Carregamos na história recente números inaceitáveis. No 
grupo das 500 maiores empresas brasileiras (BID e Instituto 

DEBATE PROVOCOU REFLEXÕES  
SOBRE O PAPEL DO MERCADO,  
DO ESTADO E DA SOCIEDADE CIVIL  
NA BUSCA PELA IGUALDADE

MULHERES: 
EQUIDADE DE 
GÊNERO E RAÇA E 
EMPODERAMENTO 
ECONÔMICO
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Ethos/2016), apenas 13,6% dos cargos de lide-
rança são ocupados por mulheres. Segundo a 
pesquisa, demoraremos 80 anos para alcançar a 
equidade de gênero no ambiente de trabalho e 
150 anos a racial.

A não equidade de gênero faz com que 
mulheres tenham salários inferiores aos dos 
homens, embora detenham mais escolarida-
de. Mesmo apresentando um nível educacional 
mais alto, as mulheres ganham, em média, cer-
ca de três quartos do que os homens recebem 
de rendimentos do trabalho. Em 2016, enquan-
to o salário médio mensal dos homens era de  
R$ 2.306,00, o das mulheres era de R$ 1.764,00. 
Em 2017, a diferença média de remuneração en-
tre homens e mulheres no país era enorme: elas 
recebiam 76% do que os homens ganhavam.

A taxa de homicídios no país é de 4,8 por ca-
da 100 mil mulheres, ou a quinta maior do mun-
do segundo a Organização Mundial da Saúde, 
que pesquisou 83 países. A de mulheres negras 
aumentou 54% entre 2003 e 2013 e a das bran-
cas caiu 9,8% no mesmo período, de acordo 
com o Mapa da Violência 2015. As opções que 
matam e coagem centenas de milhares de brasi-
leiras estão classificadas desde 2006 como vio-

QUESTÃO DE PRINCÍPIOS
Embora o braço feminino seja uma grande força 
para a economia e muitos avanços na promoção da 
equidade de gênero já tenham sido alcançados, boa 
parte dessa energia ainda permanece subutilizada 
por esbarrar em lacunas de gênero, aponta a 
publicação Princípios para o empoderamento 
econômico feminino, da Organização das Nações 
Unidas (ONU) Mulheres e Pacto Global. São eles:
1.  Estabelecer liderança corporativa sensível à 

igualdade de gênero, no mais alto nível.
2.  Tratar todas as mulheres e homens de forma 

justa no trabalho, respeitando e apoiando os 
direitos humanos e a não discriminação.

3.  Garantir saúde, segurança e bem-estar de todas as 
mulheres e homens que trabalham na empresa.

4.  Promover educação, capacitação e 
desenvolvimento profissional para as mulheres.

5.  Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover 
políticas de empoderamento das mulheres por 
meio das cadeias de suprimentos e marketing.

6.  Promover a igualdade de gênero por meio  
de iniciativas voltadas à comunidade 
e ao ativismo social.

7.  Medir, documentar e publicar os progressos da 
empresa na promoção da igualdade de gênero.
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Kelly Silva Baptista e Rachel Maia (da esquerda para direita) A mediadora Mafoane Odara
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“Por meio do próprio levantamento do 
assunto. Precisamos debater mais que 
a desigualdade existe e as pessoas são 
diferentes. Que o negro, quando incluído, 
é também um consumidor, também pode 
gerar receitas. Assim, há mais chances 
de as ações começarem a nascer, outras 
vozes ecoarem. Meu papel é o de incluir. O 
primeiro passo é que a sororidade precisa ser 
praticada: mulher precisa cuidar de mulher. 
À medida que contrato essas mulheres, que 
são mulheres imigrantes, contribuo para que 
elas enfrentem muitas dificuldades para se 
inserir na nossa cultura, na nossa sociedade.”

JANETE DA COSTA PEDRO NOGUEIRA 
DA LUZ, FREE SOUL FOOD – COMIDA 
NATURAL, EMPRESA QUE TEM O 
RECORTE DE TRABALHAR SOMENTE COM 
MULHERES E MULHERES IMIGRANTES

DEPOIMENTOS

lências física, psicológica, sexual, moral e patri-
monial, de acordo com a Lei Maria da Penha (nº 
11.340/2006). 

Um infográfico produzido pelo Instituto 
Avon, entre 2015 e 2017, mostra que o debate so-
bre as violências contra as mulheres aumentou 
no ambiente digital: “assédio” foi o 26º assunto 
mais discutido em 2017, sendo que as menções 
aumentaram mais 324% e o assédio virtual cres-
ceu 26.000%.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad-IBGE) (http://bit.ly/2MsN-
N3g. Acessado em 4 de julho de 2018) de 2018 
mostra que as mulheres permanecem minoria na 
população ocupada. No primeiro trimestre deste 
ano, elas eram maioria na população em idade 
de trabalhar tanto no Brasil (52,4%) quanto em 
todas as grandes regiões. Mas, entre as pessoas 
ocupadas, houve predominância de homens no 
Brasil (56,5%) e em todas as regiões, sobretudo 
na Norte (60,3%). 

Nesse cenário de brutalidades, Rachel Maia, 
Kelly Silva Baptista e Mafoane Odara apontaram 
caminhos para as questões orientadoras do de-
bate Mulheres: equidade de gênero e raça e em-
poderamento econômico. De que forma políti-

Como a discussão de hoje contribui 
para a redução da desigualdade social 
e qual o seu papel na contribuição da 
redução da desigualdade social?
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m
in
is
m
o

“As questões de gênero e raça são 
fundamentais, principalmente na atuação  
do terceiro setor, mesmo ele não 
conseguindo prover essa equidade dentro 
de si próprio, e este é nosso desafio atual. 
Temos poucos diretores, conselheiros ou 
administradores negros e negras, e ainda 
a população LGBT que não conseguimos 
incluir. Precisamos ampliar esse debate 
dentro de casa mesmo. Ainda contratamos 
muito profissionais com os perfis-padrão 
das faculdades. Sou negro e atuo no setor 
há muitos anos e, inúmeras vezes, não me 
sinto representado e, quando venho a um 
evento como esse, me sinto orgulhoso e 
mais incluído na troca com essa galera.” 

RODRIGO CARDOSO,  
REDE CONHECIMENTO SOCIAL

A mediadora Mafoane Odara
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empoderadas

“SE VOCÊ ACHAR QUE  
NÃO ESTÁ NO PROBLEMA 
PORQUE É UMA MULHER 
BRANCA OU UM HOMEM 
BRANCO, NÃO AVANÇAREMOS.  
VOCÊS PRECISAM ESTAR
NA LUTA ANTIRRACISTA  
E ANTIMACHISTA  
JUNTO CONOSCO”  
MAFOANE ODARA
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Mafoane Odara, Kelly Silva Baptista e Rachel Maia (da esquerda para direita)
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empoderadas

cas que promovem a equidade de gênero e raça 
podem impactar o empoderamento econômico 
de mulheres, principalmente das pretas e peri-
féricas? Quais ações estão voltadas à promoção 
da igualdade de gênero e raça no mundo do tra-
balho? E quais os desafios encontrados? De que 
forma a sociedade civil, o Estado e o mercado po-
dem enfrentar as desigualdades de gênero e raça 
no mundo do trabalho com foco no desenvolvi-
mento sustentável? O evento aconteceu no dia 6 
de junho, em São Paulo, no contexto do Projeto 
Vozes Urbanas, da Fundação Tide Setubal.

VIRANDO A PÁGINA 2: MAIS DISCURSOS 
DE ABUNDÂNCIA E MENOS DE ESCASSEZ
Para Mafoane Odara, coordenadora da área de 
enfrentamento à violência contra as mulheres 
do Instituto Avon, que mediou o debate, mui-
tos dos dados já são sabidos pela sociedade e 
a direção da conversa deveria ser o “como fazer 
para virarmos a página 2?”. “Estamos falando, so-
bretudo, de relações entre mulheres e homens, 
entre brancos e negros. Todos os seus aspec-
tos passam por uma questão imprescindível de 
olharmos: a comunicação. Que linguagem esta-
mos usando para essa pauta? Quando falamos 
de gênero e raça, precisamos entender de on-
de viemos, em qual país estamos, para que não 
incorporemos os desafios como um processo 
pessoal. Se você não é parte do problema, vo-
cê não será parte da solução. E o que isso quer 
dizer? Que todas e todos nós fazemos parte do 
problema, caso contrário não faremos parte da 
solução”, pontuou.

A questão do posicionamento das pessoas 
é outro aspecto relevante, na opinião da coorde-
nadora. “Se você achar que não está no proble-
ma porque é uma mulher branca ou um homem 
branco, não avançaremos. Vocês precisam estar 
na luta antirracista e antimachista junto conosco. 
É essa a contribuição de que necessitamos: se 
posicionem. Não precisamos que nos defendam, 
temos vozes para isso. A questão não é a maioria 
das pessoas não saber falar sobre diversidade, 
mas não ter a humildade de pedir ajuda como 
um CEO de uma grande companhia fez. E o que 
mais podemos fazer? Falar mais de abundância e 
menos de escassez”, provocou.

Idealizadora do projeto Capacita-me e inte-

DEPOIMENTOS
“Tanto a questão do empoderamento econômico, 
principalmente, quanto a construção da 
identidade das meninas negras têm que ser 
pensadas desde a primeira infância. É essencial 
para a desconstrução da inequidade de gênero 
porque ela é que modifica uma cultura, uma 
cultura que já traz predeterminados os papéis 
da mulher negra. E vem sendo construída há 
séculos, passando por uma discussão como 
a do racismo cordial no Brasil. No entanto, ela 
precisa ser institucionalizada como uma política 
pública. É necessário sistematizar um processo 
de empoderamento econômico, identitário, 
financeiro e de plano de vida das mulheres 
negras. Isso não pode ser uma exceção. Tem 
que ser uma prática. O encontro de hoje é 
importante porque nos ajuda a pensar sobre 
isso. Meu papel é ajudar sempre a pensar em 
políticas públicas, não como algo que vamos 
remediar. Minha perspectiva é fazer isso como 
processo educacional, estar na base curricular 
da educação e em qualquer nível de educação.”

JANE REOLO, REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO E 
COFUNDADORA DO INSTITUTO CONVIVE

“Quanto mais espaços como esses houver, 
melhor para que as pessoas se informem e, 
de alguma forma, sejam sensibilizadas sobre 
esse assunto. Trabalho no Lapenna, que é um 
bairro de extrema vulnerabilidade em São 
Paulo. Atendo as crianças de lá e a realidade 
delas não é de desigualdade social, mas de 
pobreza extrema e, de alguma forma, atuo para 
minimizar essa situação. É um desafio porque há 
situações que fogem da nossa governabilidade. 
Mas o nosso objetivo é de alguma forma 
tentar fazer com que essas pessoas tenham 
acesso às políticas públicas no território.”

MAURICÉLIA MARTINS GASTÃO, ONG 
PROCEDU E CENTRO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
DA PREFEITURA DE SÃO PAULO
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grante do Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social do governo federal, Rachel Maia 
problematizou a questão e é da opinião de que, 
no universo corporativo, a sustentação dessa 
disputa se dá numa dimensão de abertura ao di-
álogo e persistência, até porque é um ambiente 
de pessoas que têm outras referências de vida. 
“Não adianta enfiar o dedo na cara. Muito pelo 
contrário, precisamos de outra forma para avan-
çarmos nessa construção. Isso não significa que 
não tenhamos que ser firmes. Nas empresas on-
de trabalhei, não abria espaço para que contrata-
ções de pessoas negras fossem opcionais, todos 
os departamentos tinham que ter!”, lembrou Ra-
chel, que foi CEO da joalheria Pandora no Brasil e 
é também colunista da Forbes Brasil.

As estratégias usadas por ela em anos de or-
ganização de eventos eram suas próprias capa-
cidades de autenticidade, criatividade e insistên-
cia. “Sempre conseguia notas na mídia porque 
as comemorações sempre tinham, pelo menos, 
50% de pessoas negras participando delas, abri 
esse espaço no mundo corporativo. Acho que é 
muito importante o preto apoiar o preto. Ponto. 
Além disso, levava convidadas e convidados que 
não faziam parte do repertório desse grupo, co-
mo a cantora Thulla Melo. Não preciso ter vergo-
nha de quem eu sou até porque as pessoas sa-
bem o que esperar de mim, sou uma profissional 
de resultados. E se eu levasse os desafios diários 
a ferro e fogo certamente a repercussão seria 
outra”, ponderou. 

Rachel construiu essa trajetória legítima 
e sente como se ela e outras mulheres esti-
vessem fazendo “a picada desse caminho”, de 
precursoras de um livro para que a próxima ge-
ração comece a escrevê-lo. “E nós ainda não 
temos um prefácio, ainda estamos batalhando 
para que ele seja escrito. Não significa que não 
vamos fazer, significa que falta mais um pouco 
porque ainda temos que olhar de uma forma 
mais coletiva, o indivíduo se aceitar como tal, e 
o coletivo fazer a força.”

UMAS QUE LEVANTAM OUTRAS
Coordenadora de Programas Sociais-Consulado 
da Mulher, ação social da marca Consul, e uma 
das conselheiras de Políticas Públicas para Mu-
lheres de São Paulo, Kelly Silva Baptista lembrou 
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KELLY SILVA BAPTISTA, CONSULADO DA 
MULHER, AÇÃO SOCIAL DA MARCA CONSUL

“A importância desse debate, principalmente 
olhando para a raça, é entender que a mulher 
negra pode estar em postos altos ou mais 
baixos, mas é ela quem gera a economia do 
país. No Brasil, 44% das mulheres negras 
são chefes de família, e aí, se você olhar, 
a desigualdade entre um salário de uma 
mulher branca e de uma negra chega a 
quase 60%. Então, ela é chefe de família em 
que condição? O debate é superimportante 
para posicionarmos a mulher negra no 
mercado. O racismo e violência estão em 
pauta hoje por conta da mortandade dos 
homens negros, mas as pessoas não olham 
para as mulheres negras. Meu papel é levar 
para as mulheres que podemos, sim, sair do 
lugar-comum. O espaço primeiro é o debate, 
e que outras nos ouçam para replicarem o 
que aconteceu aqui hoje, principalmente 
espaços que trazem debates das periferias.” 

DEPOIMENTOS

“Vou parafrasear a Mafoane: ‘histórias 
mudam histórias’. Quando a Fundação 
traz duas mulheres bem-sucedidas 
para falar sobre o tema, acho que essa 
contribuição é ímpar para que as pessoas 
possam pensar sobre o que isso significa 
e ampliar seus conhecimentos. O fato de 
podermos ouvir, isso já nos faz sair daqui 
com várias reflexões e vamos ecoando 
os aprendizados por aí. Contribuo como 
cidadã aprendendo e estudando sobre o 
tema e ajudando também a ser esse eco. 
O racismo não é só crime e errado, ele 
nos adoece. Temos que pensar em saúde 
mental da população negra, saúde mental 
de mulher que sofreu abuso, assédio em 
ambiente corporativo. Que violência é essa 
que você vai engolindo, a gente não reflete.”

MARIANA DA COSTA PEDRO 
NOGUEIRA DA LUZ, PSICÓLOGAViviane Soranso na abertura do evento 
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que muitas lutaram para que estivessem naquele 
espaço de debate. “Recordando minha trajetória 
profissional e militante, me lembrei da minha avó 
dizendo: você não vai ser tão burra quanto eu. Ela 
foi escravizada até os 26 anos, isso era 1945. Ou 
seja, não faz tanto tempo. Cresci ouvindo histórias 
difíceis que ela contava quando morou em uma 
fazenda. Ela e minha mãe sempre me apoiaram, e 
essa sororidade entre nós, mulheres e negras, faz 
toda a diferença. Minha família veio da extrema po-
breza, de Minas Gerais, da escravidão. Assim como 
muitas de nós que estão aqui, eu fui a primeira a fa-
zer o ensino médio, faculdade e pós-graduação. O 
mais bacana de ser a primeira é que você puxa as 
outras”, contou Kelly, que se tornou uma referência 
para irmã e primas mais novas, que dizem para ela: 
“Se você vai, eu também vou”.

Há dez anos no Consulado da Mulher, Kelly 
trabalha com centenas de mulheres das zo-
nas rural e urbana e de várias regiões do país 
para lhes proporcionar autonomia financeira 
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opor meio de formações em assessoria técnica. 

“Nosso desejo é que elas se conscientizem de 
que elas podem. Empoderamos mulheres para 
que sonhem e realizem esses sonhos. Muitas 
são analfabetas, mas sustentam a família ven-
dendo alguma coisa. Escuto muitas dizerem 
que se pudessem não estariam fazendo aquilo. 
E por quê? Porque ela está empreendendo pois 
só tem aquela opção. Se não empreender, não 
tem o que dar de comer para seu filho, o merca-
do a excluiu”, concluiu.

MULHERES QUE MOVIMENTAM  
ECONOMIAS
Um estudo da McKinsey & Company de 2017,  
A Diversidade como Alavanca de Performance, 
mos tra que as empresas estão começando a 
perceber que inclusão e diversidade trazem van-
tagens competitivas e uma alavanca substancial 
de crescimento, embora ainda estejam num mo-
vimento bem lento em direção a essa questão. 

Para a consultoria, a diversidade é definida como 
uma maior proporção de mulheres e uma com-
posição étnica e cultural mais variada na lideran-
ça de grandes empresas. 

A pesquisa descobriu que a diversidade de 
gênero está correlacionada tanto com a lucrati-
vidade quanto com a criação de valor. Em todo 
o mundo, empresas que optam pela diversidade 
de gênero nas equipes executivas tinham uma 
probabilidade 21% maior de ter margem de lu-
cros. Outro dado revelador é que 27% delas têm 
maior capacidade de criar valor no longo prazo, 
medido pela margem de lucro econômico.

A realidade de comunidades brasileiras 
aponta nessa mesma perspectiva. Segundo 
Kelly, são as mulheres que movimentam a eco-
nomia das comunidades. “São aquelas donas 
de bares, aquelas que fazem salgados e bolos, 
e muitos não as reconhecem como empreende-
doras. Na verdade, nem elas. Tem mulher com 
20 anos de trajetória em comércio e, inexplica-
velmente, ela trabalha sem ajuda de nenhuma 
organização e funciona muito bem. Em muitos 
momentos, mais aprendemos com elas do que 
o contrário. Elas já fazem aquilo acontecer, elas 
têm um conhecimento que é delas. As mulheres 
das zonas rurais, por exemplo, são aquelas que 
detêm o saber da floresta, do plantio, sustentam 
seus filhos, os netos, trabalham muito e não são 
reconhecidas. Muitas vezes, mesmo elas não 
sendo alfabetizadas, tocam o negócio que tem 
dado certo. Com as formações, elas aumentam 
a renda e começam a enxergar aquilo como 
uma paixão.”

“RECORDANDO MINHA TRAJETÓRIA
PROFISSIONAL E MILITANTE,  

ME LEMBREI DA MINHA AVÓ DIZENDO: 
‘VOCÊ NÃO VAI SER TÃO BURRA 

QUANTO EU’. ELA FOI ESCRAVIZADA 
ATÉ OS 26 ANOS, ISSO ERA 1945. OU 

SEJA, NÃO FAZ TANTO TEMPO” 
KELLY SILVA BAPTISTA
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FACES DO RACISMO
Um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos 
no Brasil, de acordo com a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), que lançou em 2017 a campa-
nha #VidasNegras (http://bit.ly/2CQMsUo). Acessa-
do em 4 de julho de 2018), como mais uma forma 
de conscientização nacional pelo fim da violência 
contra a juventude afrodescendente. Ao instituir 
a Década Internacional de Afrodescendentes em 
2015, a entidade afirmou que, dos 200 milhões de 
afrodescendentes nas Américas, mais da metade 
está no Brasil, o que o torna “o maior país em nú-
mero de afrodescendentes nas Américas”.

A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 
são negras. De acordo com o Atlas da Violência 
2017 (http://bit.ly/2NbEjP1), os negros possuem 
chances 23,5% maiores de serem assassinados. 
E 21.892 pessoas perderam a vida em ações po-
liciais entre 2009 e 2016: 99,3% eram homens, 
81,8% tinham entre 12 e 29 anos, 76,2% eram ne-
gros, segundo o Mapa da Violência 2015. 

O balanço de 2016 dos dados do Ligue 180 
– Central de Atendimento à Mulher (http://bit.
ly/2N8uNfm. Acessado em 4 de julho de 2018) mos-
tra que, do total de atendimentos, 12,38% ou 140.350 
mil corresponderam a relatos de violência, sendo 
que 60,53% das violências foram cometidas contra 
mulheres negras, seguidas contra mulheres bran-
cas (38,22%), amarelas (0,76%) e indígenas (0,49%).

 “O racismo mata, é violento, machuca. Por 
isso, começamos a criar cascas. Às vezes, falam 
que sou muito marrenta, mas, se não for assim, 
não me olham, somos invisíveis. Nos armamos 
porque ele dói. Ele existe e acontece o tempo 
todo, o dia todo. Muitas vezes em situações su-
tis, e a gente não quer perceber. Nem sempre 
estamos dispostas a falar, questionar, entrar em 
alguma discussão, porque cansa. Mas o que eu 
trago para vocês é que ele tem diferentes faces. 
Além do mercado de trabalho, está na educação, 
está na saúde também. Para a mulher da periferia 
e que está grávida, por exemplo, a violência obs-
tétrica é maior. A anestesia para nós é menor do 
que para a mulher branca porque acham que as 
negras aguentam mais a dor. O racismo está ex-
terminando nossas mulheres”, criticou Kelly.

CAMINHOS POSSÍVEIS
A primeira conclusão do debate Mulheres: equida-

de de gênero e raça e empoderamento econômi-
co foi a de que não há respostas prontas. Mafoane 
avaliou como positiva porque “significa que há um 
caminho a fazer e estamos dispostos a construir”.

Problematizar, falar e construir ferramentas 
importantes para empoderamento de mulheres 
e negros foi a segunda: “Nossa visão precisa ser 
estratégica, com ações específicas de advocacy 
que nos ajudarão com as principais políticas”, 
concluíram as participantes.

Em relação às empresas, um caminho suge-
rido como terceira conclusão: qual o papel delas 
no olhar dos processos de ações afirmativas? São 
três: como garantir a entrada de pessoas negras, a 
permanência delas e seu desenvolvimento dentro 
das instituições? “Não queremos somente os pa-
péis de técnicos para negras e negros”, sentenciou 
Mafoane. Para Rachel, o desafio atual é contribuir 
com a formação e preparação dos profissionais da 
área de recursos humanos das empresas. “Temos 
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que ajudá-los. Precisam saber a diferença entre 
equidade e igualdade para começar. Muitas vezes, 
o profissional é selecionado pela reputação da fa-
culdade que fez, o que é um critério. Mas não pode 
ser somente ele. Em vários casos, o talento está 
escondido e temos que dar um tempo para que 
ele se manifeste. Isso tem que estar na cabeça das 
pessoas que têm o poder de contratação.”

Para os governos, garantir estrutura mínima 
para que mulheres e homens negros sejam can-
didatos. E, para a sociedade, desenvolver a capa-
cidade de empatia, de entender o outro e qual o 
impacto disso, respeitar as histórias. Que os ho-
mens conversem com outros homens brancos 
sobre o racismo, a equidade de gênero, o ma-
chismo. “Grandes poderes trazem grandes res-
ponsabilidades. O empoderamento econômico 
tem a ver com projeto de vida porque nós, mu-
lheres negras, deixamos de sonhar muito cedo”, 
concluiu Mafoane.

“O EMPODERAMENTO 
ECONÔMICO TEM A VER 
COM PROJETO DE VIDA 
PORQUE NÓS, MULHERES
NEGRAS, DEIXAMOS DE 
SONHAR MUITO CEDO”
MAFOANE ODARA

Handemba Mutana, Neca Setubal, Mafoane Odara, Rachel Maia e Viviane Soranso
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“Minha percepção referente ao direito à cidade é que, a depender 
da sua cor e da sua classe social, você vai ter um acesso diferen-
ciado aos equipamentos públicos.” A fala de Juliana Souza Pereira, 
advogada do Instituto Alana, é uma amostra do quanto o direito à 
cidade ainda não se consolidou no Brasil, e o acesso a esse direito 
está relacionado às desigualdades. Com 81% da sua população vi-
vendo em cidades, o país ainda não consolidou políticas públicas 
capazes de  atenuar as desigualdades socioespaciais e a exclusão 
social. Atualmente, 11 milhões de pessoas vivem nas periferias bra-
sileiras, número que equivale à população da Bélgica.

O conceito de direito à cidade foi criado nos anos 1960 pelo 
sociólogo francês Henri Lefebvre, por conta do isolamento de po-
bres e imigrantes em guetos periféricos. O conceito passou a ser  
utilizado por movimentos sociais no mundo todo; no Brasil, o ter-
mo é mobilizado na disputa por uma cidade mais justa e igualitária.  

INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E ESPAÇOS 
DE DIÁLOGO SÃO PILARES PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE PARA TODOS

PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL É 
FUNDAMENTAL 
NA EFETIVAÇÃO 
DO DIREITO  
À CIDADE
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Mobilidade, direito à moradia digna, acesso a 
equipamentos e serviços públicos, entre outros 
temas, se conectam na tradução desse direito. 
“Direito à cidade é um direito amplo que tem a ver 
com mobilidade, meio ambiente, moradia e até 
mesmo gênero e raça, como falou Juliana”, expli-
cou Handemba Mutana, coordenador de Ação 
Macropolítica da Fundação Tide Setubal, durante 
a abertura da terceira edição do Vozes Urbanas – 
A Participação Social na Busca pelo Direito à Cida-
de, realizada no dia 4 de julho, em São Paulo.

“Nós temos 6 milhões de pessoas que preci-
sam de um lugar para viver e, ao mesmo tempo, 
temos 7 milhões de imóveis vazios. Essa mate-
mática não fecha e coloca uma série de desafios 
à sustentabilidade das cidades”, contabilizou o 
coordenador da Fundação Tide Setubal. Um dos 
efeitos desse déficit é a ocupação por movimen-
tos de luta por moradia de edifícios ou terrenos 
vazios. Em São Paulo, segundo a prefeitura, há 
206 ocupações onde vivem mais de 45 mil famí-
lias. Só na região central há 70 ocupações.

O desabamento do edifício Wilton Paes de 
Almeida, no Largo do Paissandu, no centro de 
São Paulo, escancarou mais uma vez a questão 
do acesso à moradia. O prédio era ocupado por 
famílias que lutam por moradia. Benedito Bar-
bosa, advogado do Centro Gaspar Garcia e in-
tegrante de movimentos populares de luta por 
moradia, relatou que cerca de 60 famílias ainda 
aguardam atendimento da prefeitura acampa-
das no Vale do Anhangabaú. “Se o incêndio tives-
se ocorrido na Avenida Paulista, as famílias esta-
riam em hotéis e rapidamente teria uma solução 
para a situação. Mas, como se trata de famílias 
que ocupavam um imóvel, o tratamento é outro.”  

DISPUTA POR CENTÍMETROS
Para o advogado, estamos vivendo um momen-
to de crise da participação social e, quando se 
trata da luta por moradia, o problema se agrava. 
“Temos visto a diminuição de espaços de me-
diação quando temos processos de remoção 
ou reintegração de posse, esses processos são 
constantes nas periferias.” A falta de participa-
ção da sociedade e mediação entre governos e 
movimentos sociais agrava as desigualdades no 
Brasil, na avaliação de Benedito. ci
da
de

 A PRESSÃO SOCIAL, 
 MUITAS VEZES 

 EM ESPAÇOS DE 
 PARTICIPAÇÃO 

 ESTABELECIDOS, 
 CONSEGUE BARRAR 

 ALTERAÇÕES QUE 
 TRARIAM IMPACTOS 

 PARA A POPULAÇÃO, 
 SOBRETUDO A 

 MAIS POBRE 

 F
ot

os
 Ja

iro
 L

av
ia

Benedito Barbosa, Luiza Lins Veloso,                                  Ciro Biderman e Mafoane Odara (da esquerda para direita)

Benedito Barbosa 
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“A desigualdade é o privilégio de uns em 
detrimento de outros. Temos uma sociedade 
muito desigual, temos direitos garantidos pela 
Constituição, mas vivenciamos uma situação 
de violação de direitos, acirrando o privilégio 
de uns enquanto outros não conseguem 
acessar direitos básicos. Com o evento de 
hoje, fiquei bastante informada, foi muito 
rica a discussão sobre participação social, a 
participação das mulheres, isso já minimiza 
a desigualdade. O meu trabalho em si é em 
busca da diminuição das desigualdades, é 
um trabalho voluntário na área de saúde e 
voltado para a população negra, que é a que 
tem mais dificuldade de acesso aos direitos.”

NEUZA POLI, 69 ANOS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPOIMENTOS

JANE REOLU, 51 ANOS, DIRETORA DE ESCOLA PÚBLICA

“A desigualdade é uma quebra de direitos 
universais, é difícil perceber o momento em que 
estamos vivendo. É um ciclo conservador, que 
entende a desigualdade como uma questão 
‘divina’. Isso é perigoso, pois nos aproxima do 
período dos reis. A desigualdade se desconstrói 
com a participação social. Grupos, coletivos, 
núcleos precisam ir contra essa onda crescente 
de injustiça, só vamos conseguir com luta. Esse 
evento valeu muito pelo embasamento legal; os 
convidados trouxeram conhecimento sobre leis e 
direitos, me dei conta de que a nossa Constituição 
de 1988 nos aproxima do estado de bem-estar 
social, mas isso não foi efetivado. Precisamos 
travar lutas no Judiciário para acessar esses direitos 
já garantidos pela lei. Como diretora de escola 
pública, no bairro do Bom Retiro, meu trabalho já 
atua na diminuição das desigualdades. Eu entrei 
com uma ação no Ministério Público para que a 
escola voltasse a ser de período integral, já que 
as mães trabalham em período integral, é uma 
região com famílias imigrantes e que vivem em 
ocupações. Além disso, faço trabalho voluntário 
no Instituto Conviver sobre empoderamento 
de meninas negras de 13 a 17 anos.”

Benedito Barbosa, Luiza Lins Veloso,                                  Ciro Biderman e Mafoane Odara (da esquerda para direita)

Benedito Barbosa 
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cidadania
O QUE SÃO ZONAS ESPECIAIS 
DE INTERESSE SOCIAL?
As Zonas Especiais de Interesse Social 
são porções do território destinadas, 
predominantemente, à moradia digna para a 
população da baixa renda por intermédio de 
melhorias urbanísticas, recuperação ambiental 
e regularização fundiária de assentamentos 
precários e irregulares, bem como à provisão 
de novas Habitações de Interesse Social (HIS) 
e Habitações de Mercado Popular (HMP) a 
serem dotadas de equipamentos sociais, 
infraestruturas, áreas verdes, comércios e 
serviços locais, situadas na zona urbana.
Fonte: Prefeitura de São Paulo
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Benedito Barbosa, Luiza Lins Veloso e Ciro Biderman
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A maioria dos equipamentos e serviços públicos 
está na região central das cidades, sendo a distri-
buição desses serviços excludente, o que gera a 
desigualdade socioespacial. Por isso, a busca por 
moradias em locais centralizados, onde existem 
equipamentos públicos e rede de transportes, é 
uma antiga luta dos movimentos de moradia.

Com isso, as trabalhadoras e os trabalha-
dores teriam acesso a creches e escolas para 
os filhos e aos atendimentos na área de saúde, 
além de economizar tempo e dinheiro nos deslo-
camentos diários – proporcionando uma melhor 
qualidade de vida. “Milhões de trabalhadores que 
moram em periferias extremamente distantes e 
segregadas não têm acesso à cidade, aos servi-
ços públicos. Há uma subutilização dos espaços 
nas regiões centrais. Nós estamos na disputa por 
cada centímetro, nos últimos 20 anos, pelo direi-
to à cidade”, relatou Benedito.

De acordo com Ciro Biderman, coordena-
dor do Centro de Política e Economia do Setor 
Público (Cepesp) da Fundação Getulio Vargas, a 
construção de conjuntos habitacionais em locais 
sem nenhuma estrutura de serviços públicos 
não resulta na efetivação do direito à cidade. “O 
direito à cidade não é só habitação, entregar um 
conjunto habitacional sem a cidade não é direito 
à cidade, é só título de propriedade. Direito à ci-
dade inclui saneamento, saúde, educação, lazer, 
cultura e mobilidade urbana”, explicou o profes-
sor durante o debate.

A pressão social, muitas vezes em espaços de 
participação estabelecidos, consegue barrar al-
terações que trariam impactos para a população, 
sobretudo a mais pobre. Temos o exemplo das 
manifestações de julho de 2013 contra o aumen-
to do preço da passagem do transporte público, 
que também impacta o acesso ao direito à cida-
de. Mas há também o caso do projeto Nova Luz. 
Por pressão social, foi criado o conselho gestor da 
Zona Especial de Interesse Social Santa Ifigênia, 
uma ZEIS 3, para que a sociedade civil fosse ou-
vida na implementação do projeto da prefeitura, 
que transfere a gestão de 45 quadras do bairro da 
Luz à iniciativa privada. “A ideia da prefeitura era 
entregar para a iniciativa privada o projeto Nova 
Luz, mas nós fizemos um enfrentamento direto 
no território, fortalecendo o conselho gestor das 
ZEIS”, relatou Benedito durante sua apresentação. cidadania

“A desigualdade é complexa, ainda mais no 
Brasil. Meus pais são imigrantes nordestinos, 
morei a maior parte da minha vida na periferia, 
mas agora moro em um bairro mais rico. Na 
periferia, falta acesso a educação, cultura, lazer 
e esporte. Quando morava na periferia, eu não 
ia aos museus da cidade. O evento ajudou a 
saber que tem mais pessoas pensando sobre 
direitos e privilégios, é impressionante que 
ainda estejamos falando sobre direito à cidade 
em uma das maiores cidades do mundo, em 
pleno século 21. Fico impressionado como em 
São Paulo existem várias cidades, em alguns 
bairros, você tem o IDH igual ao da Suíça e, 
em outros, igual ao de países muito pobres.” 

RAÍ BRITO, 26 ANOS, ARQUITETO E URBANISTA

DEPOIMENTOS

LARISSA DIAS COSTA, 25 ANOS, EDUCADORA SOCIAL

“Desigualdade para mim é quando algumas 
pessoas têm privilégio em relação a outras. 
Esse evento é um espaço importante por reunir 
tantas pessoas que trabalham diretamente 
com as pessoas que têm seus direitos mais 
básicos negados. É importante também para 
nós conhecermos melhor leis e direitos porque, 
muitas vezes, é difícil acessar os direitos, acaba 
sendo um privilégio de poucos. Essa discussão 
me dá ferramentas para utilizar no meu trabalho 
como educadora, eu trabalho com crianças 
de 5 a 16 anos em projetos e, com certeza, vou 
levar essa discussão para o nosso dia a dia.”
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O conselho gestor é um espaço de participação 
social importante para evitar processos de gentrifi-
cação, por exemplo, garantindo que determinadas 
áreas sejam de fato destinadas para habitação de 
interesse social. “Qualquer projeto de urbanização 
em área de ZEIS precisa ter um processo de parti-
cipação social, e os participantes do conselho são 
eleitos de forma democrática”, explicou Luiza Lins 
Veloso, defensora pública do estado de São Paulo e 
coordenadora do Núcleo de Habitação e Urbanis-
mo, que integrou a mesa do evento.

A legislação brasileira – por meio do Estatuto 
da Cidade – garante a participação social na ela-
boração das políticas urbanas, que devem ga-
rantir que todos possam usufruir da estrutura e 
dos espaços públicos com igualdade de acesso. 
Somam-se como aspecto central a participação 
social e o envolvimento de organizações na for-
mulação, execução e no acompanhamento de 
projetos e programas urbanísticos. “Uma das di-
retrizes que norteiam a política urbana é a gestão 
democrática e como pensar a cidade sob a ótica 
da participação social”, disse a defensora pública.

O Plano Diretor e a Lei de Zoneamento são 
exemplos de instrumentos jurídicos que devem 
contar com a participação social da população 
local na sua elaboração e alterações, sob pena 
de serem anulados. “Tivemos exemplos de alte-
rações nos planos diretores de Santos e Bertio-
ga em que o processo participativo não foi ple-
namente cumprido, e nós entramos com ações 
para anulação dos textos”, relatou a defensora 
pública. A participação na elaboração desses 
instrumentos se dá via audiências públicas, que 
devem ocorrer em horários compatíveis com 
a participação da população que trabalha. A 
divulgação dos eventos deve ser ampla e em 
diferentes meios de comunicação, diretrizes que 
são determinadas no Estatuto da Cidade.

Segundo a defensora pública, o Plano Diretor 
e a Lei de Zoneamento atingem diretamente as 
populações mais vulneráveis, uma vez que o zo-
neamento define o uso de cada imóvel ou região 
da cidade por tipo – se residencial ou comercial, 
por exemplo – e regula construções, como a al-
tura permitida para novos edifícios. “Esses são 
instrumentos que a população pode e deve uti-
lizar para poder ter voz no que deve ser a cidade 
em que ela vive”, relatou. A Lei de Zoneamento ci
da
dã
o

O QUE É ESTATUTO DA CIDADE?
O Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 2001, 
regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal que tratam da política de desenvolvimento 
urbano e da função social da propriedade. O Estatuto 
da Cidade é uma tentativa de democratizar a gestão 
das cidades brasileiras por meio de instrumentos de 
gestão, entre os quais podemos destacar o Plano 
Diretor, obrigatório para toda cidade com mais  
de 20 mil habitantes ou aglomerados urbanos.  
 
A aplicação desses instrumentos de gestão trazidos 
pelo Estatuto da Cidade tem como objetivo a 
efetivação dos princípios constitucionais de 
participação popular ou gestão democrática 
da cidade e da garantia da função social da 
propriedade que se constitui na proposição de uma 
nova interpretação para o princípio individualista 
do Código Civil, entre outros princípios.
 

Fonte: Ministério das Cidades
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determina as áreas que serão destinadas às ha-
bitações de interesse social, as chamadas Zonas 
Especiais de Interesse Social. “O objetivo da lei 
é justamente reduzir a desigualdade socioespa-
cial, de facilitar o acesso à cidade”, explicou.

PARTICIPAÇÃO 2.0
O modelo de participação consolidado no Brasil 
está mudando, de acordo com Ciro Biderman. 
O orçamento participativo é o instrumento mais 
conhecido e bem-sucedido de participação so-
cial na avaliação do professor. “Se no fim dos 
anos 1980 umas 40 cidades aplicavam essa lei, 
em 1990 esse número passou para 2 mil cida-
des e, a partir daí, vai decaindo.” O esgotamento 
desse modelo participativo – quando o governo 
convoca a população para participar – abriu es-
paço para novas experiências de participação 
que ainda estão em fase de consolidação. 

Os Planos de Bairros – previstos no Plano Dire-
tor do município de São Paulo – são instrumentos 

de planejamento urbano que têm como base a 
participação da população. O objetivo de elaborar 
o Plano de Bairro é incentivar o cidadão a pensar a 
cidade e a mostrar que, por meio de uma gestão 
participativa e democrática, pode-se conseguir um 
desenvolvimento urbano sustentável da região. O 
instrumento pode propor decisões para as áreas 
de iluminação, segurança, resíduos sólidos, pavi-
mentação, ciclovia, pontos de ônibus, microdrena-
gem, entre outros elementos de infraestrutura. 

A Fundação Tide Setubal, a Fundação Getulio 
Vargas e organizações locais do Jardim Lapen-
na – zona leste de São Paulo – criaram o primeiro 
plano participativo para organizar demandas da 
região. Mais de 50 moradores do bairro participa-
ram da última etapa pré-finalização do documen-
to. A proposta e metodologia do Plano de Bairro 
foram apresentadas para o Conselho Municipal 
de Política Urbana (CMPU) de São Paulo. Agora 
o grupo trabalha para viabilizar a implementação 
das propostas criadas pela comunidade.

Luiza Lins Veloso
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A Prefeitura de São Paulo não sabe informar onde foram emprega-
dos 75% dos gastos públicos em investimentos e contratos com 
prestadores de serviço. Entre 2014 e 2017, o montante de R$ 48,6 
bilhões foi utilizado sem a informação sobre o local onde os gastos 
aconteceram. Ao não identificar para onde foram os investimentos 
públicos, a prefeitura não cumpre a Lei Orgânica do Município.   

Esses dados foram revelados pelo estudo Gasto Público no 
Território e o Território do Gasto na Política Pública, da Fundação 
Tide Setubal, lançado durante a quinta edição do Vozes Urbanas, 
no dia 31 de julho, em São Paulo. O objetivo do estudo foi analisar 
a qualidade da informação disponível sobre o orçamento público 
municipal, com foco na identificação territorial da despesa públi-
ca. A pesquisa foi desenvolvida pelo geógrafo Tomás Wissenbach.

ESTUDO DA FUNDAÇÃO TIDE SETUBAL 
SOBRE TERRITORIALIZAÇÃO DOS GASTOS 
PÚBLICOS, EXIGIDA POR LEI, MOSTRA 
FRAGILIDADES NA TRANSPARÊNCIA DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL, COM AUSÊNCIA 
DE DADOS SOBRE A LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA DE GRANDE PARTE DAS 
DESPESAS PÚBLICAS

PREFEITURA  
DE SÃO PAULO 
NÃO SABE 
INFORMAR 
ONDE FORAM 
UTILIZADOS  
75% DOS GASTOS 
PÚBLICOS 



D
av

id
 C

ar
ba

lla
r/

U
ns

pl
as

h



46

A distribuição do orçamento é uma das me-
didas mais importantes para mensurar o esfor-
ço governamental no que tange à redução das 
desigualdades na cidade. Essa medida consta 
como diretriz na Lei Orgânica do Município e 
também no Plano Diretor Urbano. De acordo 
com Handemba Mutana, coordenador de ação 
macropolítica da Fundação Tide Setubal, o es-
tudo revela o contexto de desigualdade no qual 
são construídas as políticas públicas no Brasil. 
“São Paulo está entre as 50 cidades mais desi-
guais do mundo, segundo a ONU. Em alguns 
momentos, a sociedade normaliza parte dessas 
desigualdades”, avaliou.

O estudo analisou os gastos das secretarias/
áreas finalísticas com investimentos e despe-
sas com terceiros, entre os anos de 2014 e 2017 
– mesmo período do Plano Plurianual (PPA). As 
fontes utilizadas são os relatórios de execução 
orçamentária disponibilizados ao público pela 
Secretaria Municipal de Finanças. Esse subcon-
junto totalizou 17.290 ações orçamentárias, re-
presentando cerca de R$ 65 bilhões ao longo dos 

PLANO DE METAS
A Lei do Plano de Metas determina que todo 
prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o 
Programa de Metas de sua gestão, até 90 dias 
após sua posse, que conterá as prioridades: as 
ações estratégicas, os indicadores e as metas 
quantitativas para cada um dos setores da 
administração pública municipal, prefeituras 
regionais e distritos da cidade, observando, no 
mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e 
os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas 
e as demais normas da Lei do Plano Diretor 
Estratégico. A iniciativa é da Rede Nossa São Paulo.

A lei prevê também a realização de audiências 
públicas (temáticas e regionais, por subprefeituras) 
nos 30 dias seguintes à apresentação do Plano 
de Metas. O prefeito também deve prestar contas 
à população a cada seis meses e publicar um 
relatório anual sobre o andamento das metas.

Fonte: Rede Nossa São Paulodemocracia
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Tomás Wissenbach
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“A desigualdade social é a desigualdade de 
oportunidades, uma total falta de pontes 
entre as pessoas. Estamos todos no mesmo 
barco, mas a desigualdade divide o barco 
de um jeito que as pessoas não conseguem 
nem conversar. A informação qualificada é 
a chave para conseguir mudar isso e fazer 
com que pares diferentes dialoguem.”

SILVIA CERVELLINI, COLETIVO DELIBERA BRASIL

TAÍS BORGES, PÓS-GRADUANDA EM GESTÃO PÚBLICA

DEPOIMENTOS

FERNANDO FERRARI, INTEGRANTE DO MOVIMENTO 
CULTURAL DAS PERIFERIAS E DA BANCADA ATIVISTA

“Esses eventos como o Vozes Urbanas são 
uma forma pedagógica de atualizar temas 
como esse do orçamento, que a gente, como 
pagadora de impostos, não sabe para onde 
vai, não entendemos para onde vai o dinheiro 
público. Então, é uma forma muito pedagógica 
e muito importante, é fundamental que existam 
esses encontros, que tratam de algo tão 
primordial que é o cerne principal da construção 
da democracia, o orçamento público e a 
participação da sociedade civil no orçamento 
público e no controle social do orçamento. 
É  extremamente importante e necessário.”

“Depois que trabalhei no poder público, eu tive 
muita consciência que o limite da pressão dos 
movimentos sociais é em relação ao orçamento. 
O orçamento é muito complexo mesmo. Até 
quem trabalha há dez anos em prefeitura não tem 
domínio sobre o orçamento, então, para quem é de 
fora, é mais difícil ainda de entender. E onde se dá 
a disputa política é na execução da política pública, 
é o ponto central da disputa de investimento 
da cidade. É um tema superimportante que a 
sociedade civil desconhece muito. E a forma 
como o poder público organiza a informação 
não é a forma como a sociedade civil precisa 
para saber pressionar por políticas públicas.”

anos de 2014 a 2017.
A análise dos dados mostrou que, conforme 

avança o processo de execução orçamentária, 
diminui a parcela dos gastos com localização 
definida. “Quando os orçamentos são aprova-
dos, 5,9% das despesas têm a sua localização 
identificada, enquanto, no momento em que os 
valores são liquidados (pagos), apenas 3,3% do 
total tem informação sobre a sua localização. 
Esses números podem indicar uma intenciona-
lidade política na dinâmica do orçamento. Se 
desconstrói, dessa forma, o pouco que havia 
de um pacto territorial: o ganha e perde entre 
recursos para regiões distintas se diluem em 
dotações orçamentárias genéricas, e a socie-
dade civil é privada de ter informação sobre o 
resultado do processo decisório”, diz um trecho 
do estudo.

De 2014 a 2017, o percentual de identifica-
ção territorial do gasto diminuiu de 6,1% pa-
ra apenas 1,9%, tanto para os valores orçados 
quanto para os valores liquidados, de acordo 
com o mesmo estudo. democracia

Gisele Brito
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ROTINA ADMINISTRATIVA
A pesquisa concluiu que há uma ausência de roti-
nas administrativas para a produção de informa-
ções de qualidade sobre o orçamento público. 
Segundo Tomás, também consultor da Funda-
ção Tide Setubal, a prefeitura não tem o dado por 
questões técnicas, mas, sobretudo, por escolhas 
políticas. “Em relação à parte técnica, é necessá-
rio reorganizar a rotina, investir na produção dos 
dados. Mas não fazer isso é uma escolha política 
porque, ao regionalizar o orçamento, será reve-
lado para além do óbvio como é o jogo político, 
onde estão os investimentos”, opinou durante o 
evento Vozes Urbanas.

Não só a regionalização dos gastos públi-
cos, mas também o plano de metas enfrentam 
um desafio político para serem efetivados, na 
avaliação de Américo Sampaio, gestor da Re-
de Nossa São Paulo. “São duas estratégias para 
redução das desigualdades socioespaciais que 
estão travadas e não vão avançar enquanto não 
houver um governo com prioridade de enfren-
tar as desigualdades”, disse durante o lança-
mento da pesquisa.

CONSEQUÊNCIAS PARA A DEMOCRACIA
A ausência de informações sobre a distribuição 
territorial do gasto traz implicações importantes 
para as políticas públicas e o debate democráti-
co na cidade. O orçamento público perde muito 
de sua função de ser, ao mesmo tempo, um me-
canismo de controle democrático sobre os go-
vernos eleitos e um instrumento de planejamen-
to e gestão da ação estatal.

Governos, organizações da sociedade ci-
vil, meios de comunicação, pesquisadores e os 
cidadãos são privados de informações que aju-
dariam a qualificar o debate público em torno da 
aplicação de recursos escassos. Sem essas infor-
mações, a sociedade não tem como saber se, de 
fato, regiões mais desprovidas de infraestrutura e 
serviços públicos estão sendo priorizadas.

“Essa falta de transparência traz consequên-
cias para o desenvolvimento da cidade, dificulta 
processos participativos e impede o monitoramen-
to efetivo do esforço orçamentário para a redução 
das desigualdades socioespaciais. Não sabemos 
quanto o governo de fato se esforça para priorizar 
áreas com maior desigualdade e vulnerabilidade 

PERCENTUAL DO GASTO REGIONALIZÁVEL NÃO LOCALIZADO,  
SEGUNDO SECRETARIAS – 2014 A 2017

Assistência e Des. Social

Habitação

Esportes e Lazer

Urbanismo e Licenciamento

Infraestrutura Urbana e Obras

Saúde

Educação

TOTAL

Mobilidade e Transportes

Trabalho e Emprego

Prefeituras Regionais

Cultura

97,1%

93,0%

92,1%

88,1%

83,2%

80,2%

78,4%

75,3%

62,2%

62,1%

52,8%

41,3% re
cu
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A DISTRIBUIÇÃO DO 
ORÇAMENTO É UMA 
DAS MEDIDAS MAIS 

IMPORTANTES PARA 
MENSURAR O ESFORÇO 

GOVERNAMENTAL  
NO QUE TANGE À REDUÇÃO  

DAS DESIGUALDADES 
NA CIDADE
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Paula Miraglia, mediadora do encontro

Américo Sampaio
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UM DOS OBJETIVOS 
DA PUBLICAÇÃO É 
JUSTAMENTE COLABORAR 
COM A PARTICIPAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, 
QUALIFICANDO 
O DEBATE SOBRE 
ORÇAMENTO PÚBLICO 

Lucilene Oshiro,Gisele Brito, Paula Miraglia, Tomas Wissenbach, Américo Sampaio (da esquerda para direita)
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de equipamentos, entre outros. A falta de infor-
mações sobre a distribuição do dinheiro público 
afasta o cidadão do monitoramento das políticas 
públicas”, relembrou Handemba. 

Compreender e influenciar os interesses e 
esforços públicos é fundamental nesse contexto, 
na visão de Paula Galeano, superintendente da 
Fundação Tide Setubal. “A Fundação busca esti-
mular a participação social com a produção de 
conhecimento que apoia e qualifica essa partici-
pação”, explicou durante a abertura do evento.

A não regionalização dos gastos públicos na 
cidade significa que a sociedade não tem como 
conhecer o funcionamento do poder público, se-
gundo Américo. “Sem esses dados não temos co-
mo saber o que o poder público está fazendo para 
diminuir a desigualdade social. É o mesmo que di-
zer que a prefeitura não sabe o que está fazendo.”

social”, explicou Tomás, autor da pesquisa.
Sem as informações sobre a alocação do 

dinheiro público, o processo participativo é pre-
judicado na elaboração das peças orçamentá-
rias – como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Desconhecendo a distribuição dos gastos 
no território, não se pode também averiguar se os 
objetivos do plano diretor estratégico estão sendo 
cumpridos. “Prejudica a própria coordenação das 
ações de governo na medida em que não se dis-
põe de um olhar conjunto sobre os esforços orça-
mentários das diferentes áreas, pastas, autarquias 
e empresas públicas. Sem saber o quanto se gas-
ta em cada porção da cidade, o ente público aca-
ba também por agir no escuro, e determinadas 
secretarias não sabem o que outras áreas estão 
fazendo”, diz um trecho do estudo.

Um dos objetivos da publicação é justamen-
te colaborar com a participação da sociedade 
civil, qualificando o debate sobre orçamento pú-
blico. “A linguagem orçamentária dificulta a par-
ticipação social. E é justamente na execução do 
orçamento que se concretizam ações no territó-
rio, como a manutenção de serviços, construção 

A publicação Gasto Público  
no Território e o Território  

do Gasto na Política Pública 
pode ser acessada em  

bit.ly/GastosPublicosSP
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Lucilene Oshiro e Gisele Brito
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ESPAÇO PARA O TEMA NA MÍDIA
As desigualdades são difíceis de serem retrata-
das na grande imprensa porque são cotidianas, 
não são novidades. E a ausência de territórios 
periféricos nos jornais – que não sejam em ma-
térias relacionadas com a violência – reforça a 
não presença desses territórios na distribuição 
orçamentária, avaliou Gisele Brito, jornalista e mi-
litante em coletivos de comunicação das perife-
rias, durante o debate de lançamento do estudo. 
“Para a mídia, esse material é fundamental para 
o tema entrar na pauta, mas, para nós, essa de-
sigualdade na distribuição de gastos é concreta, 
está no cotidiano das periferias. É nítido que a re-
gião da Avenida Paulista recebe mais dinheiro do 
que o Jardim Sabrina”, explicou.

DADOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA
O alto percentual de gastos sem a identificação 
da localização nas secretarias de Saúde e Educa-
ção chama a atenção: são 80,2% (R$ 18 bilhões) e 

“SEM ESSES DADOS NÃO TEMOS  
COMO SABER O QUE O PODER PÚBLICO 
ESTÁ FAZENDO PARA DIMINUIR  
A DESIGUALDADE SOCIAL.  
É O MESMO QUE DIZER QUE 
A PREFEITURA NÃO SABE O 
QUE ESTÁ FAZENDO”
AMÉRICO SAMPAIO
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78,4% (R$ 9,8 bilhões), respectivamente. A pasta 
de Assistência Social é a que tem o índice mais 
elevado de gastos sem a localização identifica-
da: 97,1% (R$ 3,6 bilhões). 

Algumas ações do poder público envolvem 
necessariamente a territorialização, isto é, se re-
ferem a um local no território, um espaço concre-
to que deveria facilitar a produção da informa-
ção. Por exemplo, a ação orçamentária operação 
e manutenção de unidades hospitalares, pron-
tos-socorros e pronto-atendimento consumiu  
R$ 5,9 bilhões no período analisado. Contudo, 
não há informações sobre a localização das uni-
dades citadas na ação.  

O mesmo ocorre com a Secretaria de Educa-
ção, para os R$ 6 bilhões gastos com operação 
e manutenção de CEIs (Centros de Educação In-
fantil) e creches da rede conveniada. 

A Secretaria de Prefeituras Regionais não sabe 
identificar a localização de 52% de seu orçamento 
e a Secretaria de Cultura não tem identificada a lo-

calização de 41,3% dos seus gastos. O desempe-
nho menos pífio da Secretaria de Cultura chama 
atenção nesse cenário de falta de transparência. 
Para Gisele, há relação com a atuação dos movi-
mentos de cultura da periferia. “Os movimentos 
de cultura da periferia foram muito atuantes na 
cobrança de ações e políticas públicas na Secre-
taria de Cultura. A Lei de Fomento à Cultura da Pe-
riferia, por exemplo, é uma das conquistas desse 
movimento, que apresentou a demanda de uma 
lei para reverter o óbvio”, explicou. 

INVESTIMENTOS
Quando se fala em orçamento público, uma cate-
goria fundamental são os investimentos, embora 
componham uma parcela mais reduzida do gas-
to público, se comparados com as despesas de 
pessoal e serviços de terceiros. A realização de 
investimentos traz impactos sobre a vida urbana 
durante muitos anos. Em função dessa natureza, 
territorializar os investimentos é fundamental pa- or
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ra buscar uma cidade mais justa e igualitária.
Os investimentos tornam-se ainda mais cru-

ciais se considerarmos o déficit das populações 
mais empobrecidas, cujo acesso aos direitos co-
mo saneamento básico, mobilidade, iluminação 
pública e equipamentos públicos é reduzido. 

Com base no nível de investimento consta-
tado no período analisado pela pesquisa, cerca 
de R$ 3 bilhões por ano, é possível verificar o ta-
manho do desafio que o poder público tem pe-
rante as demandas da sociedade, muitas delas 
ligadas a necessidades básicas, como a moradia 
digna. O Plano Municipal de Habitação (2016), 
por exemplo, define ser necessário investir R$ 60 
bilhões para atacar o déficit e as necessidades 
habitacionais paulistanas.

Os investimentos são relativamente mais fá-
ceis de territorializar por estarem ligados às inter-
venções físicas na cidade e também por terem 
maior visibilidade do ponto de vista da divulga-
ção da gestão. Contudo, a pesquisa encontrou 
algumas barreiras para mapear a localização 
desses investimentos. Por exemplo, no que se 
refere ao programa Requalificação e Promoção 
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Paula Galeano

Tomás Wissenbach
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da Ocupação dos Espaços Públicos, que consu-
miu R$ 1,4 bilhão. Abrindo por projetos, é possível 
identificar conjuntos de gastos bastante especí-
ficos como Readequação da Travessa Guerino 
Noveini – Local: Rua Pedro Fernandes Aragão, 
346 – Cidade Ademar. Porém, os valores pagos 
são relativamente modestos (R$ 280 mil) diante 
de outros, mais genéricos, como o Requalifica-
ção de Bairros e Centralidades, que consumiu  
R$ 132 milhões. Esse último, embora se caracte-
rize claramente como uma intervenção física no 
território, não gera uma informação automatiza-
da no Sistema de Orçamento e Finanças sobre a 
sua localização.

AÇÕES PARA REVERTER ESSE QUADRO
A mudança desse cenário é possível com algu-
mas alterações relacionadas à parte técnica, 
conforme aponta o estudo. É necessário reforçar 
a orientação para o preenchimento do detalha-
mento da ação, criado pelo Decreto de Execução 
Orçamentária de 2014. O detalhamento da ação 
consiste em o operador orçamentário detalhar 
a relação entre aquele gasto e o programa de 

metas (a qual objetivo pertencia, qual meta etc.), 
bem como a identificar a sua localização (região 
da cidade, prefeitura regional e distrito). 

“A prefeitura precisa criar rotinas automatiza-
das para a padronização dos endereços e a ge-
ocodificação da lotação de servidores públicos 
e adaptar o módulo de contratos do Sistema de 
Orçamento e Finanças para a mediação regiona-
lizada dos contratos”, complementou o autor do 
estudo durante o Vozes Urbanas.

É importante também que os órgãos de con-
trole municipais e o Ministério Público sejam sen-
sibilizados, por meio de reuniões e seminários 
conjuntos, destacando os benefícios da regiona-
lização do orçamento e a obrigatoriedade de seu 
cumprimento. Essas estruturas possuem, entre as 
suas atribuições, capacidade para cobrar e definir 
tempos e ajustamentos para o cumprimento do 
preenchimento do detalhamento da ação. Além 
disso, dispõem de equipes qualificadas tecnica-
mente e conhecimento específico para contribuir 
com técnicos da administração municipal no sen-
tido de promover novas soluções e inovações.

É um desafio para a prefeitura ter a comu-
nicação mais próxima da população e mais 
transparente, de acordo com Lucilene Oshiro, 
subsecretária de Planejamento e Orçamento da 
prefeitura, que também participou do lançamen-
to da pesquisa. “Estamos tentando qualificar os 
dados. São muitos desafios de estrutura admi-
nistrativa, mas estamos revendo procedimentos 
internos para um planejamento e melhoria. O ob-
jetivo é chegar a um cenário em que os dados 
sejam simplificados e todos entendam para on-
de vai o dinheiro da sociedade”, justificou.

OS INVESTIMENTOS  
TORNAM-SE AINDA MAIS CRUCIAIS 

SE CONSIDERARMOS O DÉFICIT DAS 
POPULAÇÕES MAIS EMPOBRECIDAS, 

CUJO ACESSO AOS DIREITOS COMO 
SANEAMENTO BÁSICO, MOBILIDADE E 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS É REDUZIDO

so
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Lucilene Oshiro
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A inovação política e a política do futuro estão sendo construídas 
nas periferias do Brasil. Para dar visibilidade a diferentes iniciativas, 
histórias e trajetórias de inovação nas periferias brasileiras, o Institu-
to UpDate conduziu a pesquisa Emergência Política: Periferias, com 
apoio da Fundação Tide Setubal e da Fundação Ford. O resultado da 
pesquisa foi lançado e debatido em uma edição especial do Vozes 
Urbanas, no dia 28 de agosto, na Galeria Olido, em São Paulo.

A pesquisa mapeou, inicialmente, 400 iniciativas em cinco 
regiões metropolitanas: Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Ja-
neiro e São Paulo. Ao todo, foram feitas 130 entrevistas por pes-
quisadores que têm sua origem e atuam em diferentes periferias 
do Brasil. Foram identificados espaços de criação, de experimen-
tação e iniciativas para reduzir as desigualdades presentes no co-
tidiano das periferias. Ações políticas feitas a partir de problemas 

PESQUISA MAPEOU CENTENAS  
DE INICIATIVAS EM CINCO CIDADES 
BRASILEIRAS, REVELANDO  
LABORATÓRIOS DE DIREITOS 
DESENVOLVIDOS NOS TERRITÓRIOS 

A INOVAÇÃO 
POLÍTICA NAS 
PERIFERIAS 
BRASILEIRAS
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direitos
PAPO RETO
O Coletivo Papo Reto atua no Complexo 
do Alemão e em outras favelas do Rio de 
Janeiro com articulação, comunicação e 
mobilização das comunidades contra a 
violência do Estado e por garantia de direitos. 

REDE UMUNNA 
A rede Umunna é formada por mulheres 
negras que pesquisam e promovem a 
presença de mulheres negras na política 
institucional. O trabalho da Umunna envolve
formação política para mulheres negras, 
reposicionamento de temas na agenda pública 
e pesquisas centradas em dados. Neste 
ano eleitoral, a Umunna realiza a campanha 
#MulheresNegrasDecidem com o objetivo 
de qualificar o debate da sub-representação 
das mulheres negras na política do Brasil.
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Dú Pente, Rayane Soares, Ana Paula Freitas, Jéssica Vanessa, Juliana Alves Marques e Fernanda Nobre (da esquerda para direita)

Rayane Soares
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direitos

“É um evento com espaço de fala, é sobre a 
periferia, com a periferia e para a periferia. 
É importante se articular para criar pontes 
e conexões. A desigualdade social envolve 
várias vertentes, tem a educação, a questão 
econômica, mas o pior é a falta de direitos, 
porque, se está desigual, é porque uma 
parcela da população teve acesso a mais 
direitos do que a outra, e quem faz esses 
direitos? Mais uma vez temos que colocar 
‘os nossos lá’, e não um ou dois, mas meio 
a meio, porque quem melhor para saber 
dos nossos problemas do que nós?”

DAIANA TERRA, TRABALHA NA OCUPAÇÃO MATEUS SANTOS

DEPOIMENTOS

WELLINGTON OLIVEIRA FERNANDES, PROFESSOR 
DE GEOGRAFIA NO ITAIM PAULISTA

“Esse evento é um espaço de troca e de 
provocação para novas possibilidades 
nas periferias. Nos inspira a estruturar 
tudo o que é feito nas periferias, como 
no nosso caso no Itaim Paulista, em 
que fazemos o Papo Reto e o Quebrada 
Maps, precisamos sistematizar o que 
fazemos do nosso jeito. Na escola 
construímos um espaço para falar de 
política na escola. A fórmula de bolo de 
fazer política antiga, como o grêmio e 
outra institucionalização, não cabe mais. 
Então, uma hora por semana usamos 
para falar sobre política, um papo reto 
mesmo. A desigualdade social é fruto e 
é o que sustenta a nossa história de país, 
lembrando que é uma desigualdade 
não só social, mas também racial.”

reais e por pessoas que são sistematicamente ex-
cluídas de direitos básicos pelo Estado.

   ACESSE A PESQUISA EM 
 WWW.EMERGENCIAPOLITICA.ORG

 “Este ano completamos 30 anos da Consti-
tuição de 1988 e temos que defendê-la porque 
os direitos ali garantidos estão sendo questiona-
dos. Construir uma nova forma de olhar a cida-
de, integrando todos os territórios, iluminar as 
narrativas que já vêm sendo construídas há tanto 
tempo nas periferias, reconhecer a importância 
dos conhecimentos que vêm das periferias. Essa 
é uma pesquisa sobre as periferias com olhar das 
próprias periferias”, explicou Maria Alice Setubal, 
presidente do conselho da Fundação Tide Setu-
bal, durante a abertura do evento.

As iniciativas mapeadas foram definidas co-
mo laboratórios de direitos constitucionais, na 
medida em que as pessoas envolvidas colocam 
em prática as soluções para acessar direitos 
constitucionais em um cenário de constantes 
violações por parte do Estado. “O que compre-
endemos conversando com as pessoas é que 
elas estão ‘laboratoriando’ a sociedade que a 
Constituição tenta garantir”, contou Tony Marlon, 
um dos autores do estudo.

Se, por um lado, as ações levantadas mos-
tram que muitos dos direitos garantidos na Cons-
tituição permanecem só no papel, por outro lado, 
essas ações demonstram a oportunidade de mo-
dificar esse quadro, já que elas conseguem im-
pactar diretamente a redução das desigualdades.

Historicamente, o diálogo político foi estrutu-
rado em ambientes institucionais que se faziam 
presentes nas periferias, mediando o debate e 
organizando os interesses dos moradores desses 
territórios. De acordo com a pesquisa, os espaços 
de formação política dos anos 1980 foram essen-
cialmente as igrejas, as agremiações das escolas, 
os sindicatos e as formações de base partidária. 
Já a partir dos anos 1990, as organizações não go-
vernamentais (ONGs) viraram protagonistas dos 
ambientes de formação política nas periferias.

“Nos últimos 15 anos, as periferias também 
foram se modificando social, cultural e econo-
micamente. Outros arranjos na disputa e na inci-
dência política na vida das cidades promoveram 
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a formação política por meio de coletivos autô-
nomos de cultura, ativistas e políticas públicas 
de acesso à universidade. Esses espaços modi-
ficaram socialmente não apenas os sujeitos par-
ticipantes, mas também impulsionaram trans-
formações nas suas famílias e nos seus bairros, 
criando outras possibilidades de ser e ocupar es-
paços na sociedade, principalmente pelo acesso 
à educação”, diz um trecho da pesquisa.

Importante ressaltar que as iniciativas são 
inovações políticas, mas não são novidades nes-
ses territórios. “São inovações, mas não no sen-
tido de ser novo, porque as mulheres já estão 
fazendo acontecer há muito tempo. Não é um 
momento, é um movimento. Agora precisamos 
dar visibilidade para essas iniciativas e mulheres 
para esse protagonismo”, ponderou Ana Paula 
Freitas, assessora jurídica popular do coletivo 
Maria Felipa, de Belo Horizonte. 

DESPERTAR PARA A INOVAÇÃO POLÍTICA
“Meu envolvimento [com a política] começou 
com um curso de fotografia oferecido em minha 
comunidade, daí iniciei o processo de integrar 
movimentos, comecei a correr atrás. Entrei no 
campo político para saber o que eu tinha de direi-
tos, comecei a conhecer jovens que faziam a re-
volução no estado de Pernambuco. Participei da 
criação do Plano Juventude Viva, da formulação 
de uma lei contra o genocídio da juventude negra. 
Faço parte do Conselho de Juventude, Conselho 
das Cidades”, contou Jéssica Vanessa, da comuni-
dade do Totó, de Recife, durante o Vozes Urbanas.

A pesquisa identificou ao todo cinco contex-
tos que despertam ou mobilizam a formação po-
lítica das pessoas entrevistadas: a dor (por cau-
sa da violência); deslocamentos; encontro com 
mentores (por exemplo, um líder religioso, uma 
educadora); coletivos e redes; e ONGs. “A dor 
é um dos pontos fundantes dos seres políticos 
periféricos contemporâneos. E ela é revelada em 
uma série de ações contínuas e embasadas na 
violência do Estado, no racismo e no sexismo es-
truturais”, segundo a pesquisa.

Quando o agente periférico se desloca por 
outros territórios da cidade, normalmente para 
trabalhar ou estudar, acaba acessando espaços 
nos quais os direitos básicos são garantidos. Es-
sa diferença causa um estranhamento e “esse fa- in
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Monique Evelle e Dú Pente

Jéssica Vanessa
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representação

zedor passa a empreender esforços para que o 
direito experimentado por ele de maneira prática 
nos novos ambientes frequentados seja também 
assegurado em seus próprios territórios”, diz um 
trecho do estudo.

As iniciativas mapeadas foram categoriza-
das em cinco laboratórios: direito à existência; 
direito a memória, educação e cultura; direito 
à participação política; direito à economia e ao 
bem viver; e direito à ocupação de poder. Com 
dificuldades de acesso à maioria das políticas 
públicas, ou mesmo aos equipamentos públicos, 
as periferias encontram fôlego nessas iniciativas 
que procuram concretizar – por meio de práticas 
culturais ou sociais – o acesso aos direitos asse-
gurados pela Constituição.

DIREITO À EXISTÊNCIA
No Brasil é como se a cada dois dias caísse um 
avião de jovens entre 15 e 29 anos, sendo que, 
desse grupo, 77% são negros, segundo a Anistia 
Internacional. Esse contingente de jovens que 
perde o direito à vida, e, portanto, à sua existên-
cia, é formado por, na maior parte, moradores de 
periferias, onde o projeto do Estado se resume à 
combinação entre políticas de ausência e con-

trole por meio da força policial. 
As violações, violências e os abusos que 

acontecem cotidianamente nas periferias são 
consequências da ausência do Estado planeja-
da, a outra face de um projeto político de con-
trole e uso da força policial. “Não é falta de ação 
do Estado, é escolha política de chegar somente 
via polícia, é a presença do Estado via força po-
licial”, enfatizou Jéssica Cerqueira, pesquisadora 
do mapeamento. 

E uma das formas encontradas de atuar na 
gestão das urgências, que se relacionam direta-
mente com o direito à existência, é denunciar e 
trazer luz aos abusos e violações de direitos hu-
manos que acontecem nos territórios periféri-
cos. A comunicação é utilizada como ferramenta 
para publicizar as violações de direitos que ocor-
rem nas periferias. De acordo com Jéssica, dar vi-
sibilidade às violações e aos abusos é uma ferra-
menta de sobrevivência encontrada por diversos 
atores sociais. “Mapeamos coletividades e redes 
como o Papo Reto, no Complexo do Alemão, que 
usa o poder do registro como forma de garantir o 
direito à existência.”

Os espaços de poder são ocupados, em sua 
maioria, por homens brancos e de classe média. 
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representação

Ou seja, os moradores da periferia têm muito mais 
dificuldades de acessar esses espaços. “A domi-
nação desses grupos no poder gera um planeja-
mento e priorização de determinados territórios 
que não são os periféricos, assim como investi-
mentos em políticas públicas que não alteram a 
redução das desigualdades”, conclui o estudo. 

As diferentes iniciativas mapeadas pela pes-
quisa trabalham com soluções para diminuir 
e denunciar as violações de direitos humanos. 
Diversos coletivos e redes conseguem dar visi-
bilidade para as violências e fazem com que se 
tornem denúncias formais; outros grupos e cole-
tivos trabalham na vida judicial, buscando justiça 
para as violações, principalmente, cometidas pe-
lo próprio Estado.

RESGATE DO PASSADO PARA 
IMAGINAR O FUTURO
O resgate da memória e da ancestralidade para 
o reconhecimento de identidade é fundamental 
para imaginar o futuro, de acordo com a pesqui-
sa. O processo educacional faz um apagamento 
histórico de uma parte do Brasil e reforça uma 
visão eurocêntrica e branca sobre a própria his-
tória do país. “Resgatar essa memória, entender 
sua biografia, trajetória e ancestralidade ajuda a 
formar cidadãos autônomos”, avaliou Tony.

De acordo com Fernanda Nobre, coordena-
dora de Comunicação da Fundação Tide Setu-
bal, mediadora do debate, a pesquisa coloca em 
pauta o direito que cada um tem de narrar a sua 
própria história. 

Trata-se de contar a própria história e aju-
dar a construir novas narrativas que mostrem 
as periferias a partir das periferias e com uma 
perspectiva da potencialidade, inventividade e 
inovação que esses territórios trazem, e não só 
enfocando o aspecto da vulnerabilidade. Para Ju-
liana Marques, da Rede Umunna e DataLabe – or-
ganizações que atuam no Complexo da Maré –, a 
atuação dela vai no sentido de buscar novas nar-
rativas, por meio de dados e produção de conte-
údo, com olhar de quem mora na periferia. “Essa 
questão da narrativa é muito importante dentro 
do meu fazer, como eu me entendo como sujeito 
político no território. Os dados não são isentos, 
criam narrativas, informações e, muitas vezes, 
têm objetivo de desmobilizar.”

“Eu faço parte do Quebrada Maps, um projeto 
na escola. A gente coloca a nossa quebrada no 
mapa; agora estamos marcando os rios e estamos 
colocando coisas que não tem no mapa. A quebrada 
também faz parte do mundo, não tem muita 
visibilidade, e a gente coloca no mapa para as 
pessoas conhecerem um pouco a nossa quebrada. 
Eu achei o evento muito importante porque fala 
da periferia, das mulheres negras e do racismo.”

YASMIM SANTOS DA SILVA, 15 
ANOS, ESTUDANTE DO 9º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEPOIMENTOS

GIOVANA PEREIRA DE SOUZA, 
13 ANOS, ESTUDANTE DO 8º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

SOPHIA CAROLINA ALVES DE PAIVA,  
11 ANOS, ESTUDANTE DO 6º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

“No Papo Reto, discutimos política e coisas 
que os alunos acham importantes. É onde os 
alunos têm voz, a gente discute o que está 
precisando, o que é importante para a gente. É 
um debate entre adolescentes, quem manda 
é nóis e eu acho muito importante, ninguém 
manda em ninguém, é todo mundo no mesmo 
nível. Eu curti muito ver as iniciativas que foram 
apresentadas no evento porque as pessoas de 
fora não sabem o que acontece nas quebradas, 
só quem tá dentro, então é assim que tem que 
ser: a galera da periferia falando da periferia.”

“Eu faço parte do Papo Reto e lá podemos 
expressar nossa opinião sobre coisas da 
escola e de fora, da sociedade, também. 
Acho importante ter esse espaço porque 
geralmente quem fala são os adultos, pessoas 
da diretoria, da secretaria, e a gente não pode 
falar nada. Aí, com esse projeto, a gente fala o 
que pensa. Eu gostei do evento e a iniciativa 
de mostrar os projetos das periferias.”

Beatriz Pedreira
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OCUPAR ESPAÇOS DE PODER
O mapeamento das iniciativas de inovação polí-
tica nas periferias começou em 15 de março, no 
dia seguinte ao atentado político que resultou 
na morte de Marielle Franco, eleita vereadora do 
Rio de Janeiro. “A morte de Marielle apareceu na 
maioria das entrevistas por se entender a impor-
tância do papel desempenhado por ela, tendo 
sua identidade de mulher negra, periférica, lésbi-
ca. Ela acessou o direito a ocupar o poder, mas o 
direito à sua existência não foi garantido”, expli-
cou Jéssica.

É preciso encontrar novas ferramentas para 
concretizar o acesso das periferias aos espaços 
de poder, a ocupação desses espaços é dificul-
tada por uma questão econômica e estrutural. 
Para concorrer a cargos no Legislativo, Executivo 
ou Judiciário, são necessários recursos financei-
ros, que a maior parte dos moradores de perife-
rias não acessa. E isso ajuda na manutenção da 
mesma classe política: 80% são homens brancos 
com idade de 50 anos. São pessoas que não 
convivem com as ausências de direitos citadas 
ao longo da pesquisa. Por uma questão de de-
sigualdade na representatividade nos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e na imprensa, 
as pautas periféricas têm pouca visibilidade.

Segundo o IBGE, apenas 12% do Congresso 

Nacional, em 2018, é composto por mulheres, 
apesar destas serem 52% da população. Ao mes-
mo tempo, o Brasil possui a quinta maior taxa de 
feminicídio no mundo. 

Para Rayane Soares, do Jovem de Expressão, 
da Ceilândia, ocupar cargos políticos é a saída, já 
que os projetos das periferias param na questão 
da sustentabilidade financeira. E Juliana ainda 
lembrou que aumentar a representação de mu-
lheres negras em espaços de decisão é extrema-
mente necessário para conquistar as mudanças 
que almejamos na sociedade.

De acordo com Dú Pente, do Coletivo Pre-
tas em Movimento e da iniciativa Gabinetona, 
de Belo Horizonte, precisamos ressignificar e 
concretizar a democracia que ainda não expe-
rimentamos. “Não é ativismo por hobby, é uma 
missão que diz respeito aos nossos corpos e 
aos dos que estão morrendo por essa democra-
cia não ser concretizada.”

Para ele, quem tem condição de fazer a trans-
formação política são os agentes periféricos. “É o 
momento da radicalização da democracia. Nós 
ocupamos a Assembleia Legislativa [de Belo Ho-
rizonte] e depois conseguimos estar no gabinete. 
Por isso eu digo: ocupem os espaços, não espe-
rem criar espaços de participação burocráticos, 
hierarquizados, analógicos e desestimulantes.” de
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