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Histórico

O Observatório de Favelas foi fundado em 2001 e logo nos seus primeiros anos de existência,
desenvolveu uma série de pesquisas visando, de um lado, formar pesquisadores locais nas
comunidades onde atuava e, de outro, ampliar o conhecimento qualificado sobre as favelas;
sempre no intuito de contribuir para ruptura com a visão dominante, a qual associa as favelas
unicamente à violência, à criminalidade e à pobreza.

A partir de 2003, nos constituímos como uma entidade autônoma e passamos a atuar como
uma rede de formação de lideranças comunitárias, produtora de conhecimentos específicos
sobre os espaços populares, assessorando ações inovadoras nas favelas cariocas. Integrada
por pesquisadores e estudantes vinculados a diferentes instituições acadêmicas e
organizações faveladas, a entidade manteve suas linhas de ação centradas na formação de
redes sociopedagógicas locais, voltadas para a articulação e formação continuada de jovens
universitários e pré-universitários das favelas do Rio de Janeiro.

Hoje, a instituição se define como uma organização social de pesquisa, consultoria e ação
pública dedicada à produção do conhecimento e à proposições sociais e políticas sobre as
favelas e fenômenos urbanos. Buscamos assim construir e afirmar uma agenda de Direitos à
Cidade, fundamentada na ressignificação das favelas, também no âmbito das políticas
públicas.
Missão
Formular e articular práticas exemplares nas periferias, que acarretem em políticas sociais de
superação das desigualdades. Expandir direitos e deveres, na promoção de uma cidadania
participativa, emancipadora e plena.

Visão
O Observatório de Favelas defende a integração urbana, atua para mostrar o potencial das
favelas e contribuir para o fim da violência e da discriminação históricas vividas pelas
populações desses locais. Defendemos um plano de ações afirmativas de Direitos à Cidade,
fundamentado na ressignificação do papel e do lugar das favelas nas políticas públicas. Para
tanto, o trabalho do Observatório divide-se em cinco áreas distintas:

Educação: Desde sua origem, o Observatório de Favelas desenvolve ações que reconheçam e
valorizem os espaços populares e os sujeitos que neles vivem. A partir deste objetivo,
buscamos criar iniciativas no campo da educação, pois consideramos que um dos principais
desafios enfrentados por esta população é a superação de sua condição social historicamente
subalternizada, por meio do exercício pleno de uma cidadania ativa e crítica, além da inserção
qualificada no mercado de trabalho.
O que orienta este campo de ação é a certeza de que é preciso criar espaços de formação
para os novos sujeitos que emergem na periferia urbana, superando a lógica da educação
pública de baixo aproveitamento e a estrutura academicista dos centros universitários, a qual
se coloca de forma extremamente rígida e impermeável à realidade e as temáticas que estes
sujeitos trazem. Neste sentido, o Observatório vem tentando consolidar um caminho efetivo
para democratização da informação e do conhecimento como direitos fundamentais.
Políticas Urbanas: O sentido de nossa existência, além da pressão sobre os poderes públicos
para que assumam o devido compromisso com os interesses da maioria da população, é
produzir conceitos, iniciativas e tecnologias sociais que se tornem referências para elaboração
de políticas públicas que, com escala, possam impactar as instituições sociais.
Nessa perspectiva, a área de Políticas Urbanas do Observatório tem como característica maior
a produção de metodologias, diagnósticos, de análises e de avaliação que contribuam para
amelhoria da qualidade de vida da população, em particular das favelas. Nossa grande meta é
construir uma cidade em que todos os cidadãos possam viver, com liberdade, suas
possibilidades e intenções subjetivas e, ao mesmo tempo, com igualdade do ponto de vista da
dignidade humana.

Comunicação: O grau de radicalização de uma democracia é dado pela pluralidade de visões
de mundo em circulação. Na contemporaneidade, a liberdade de expressão, para além de suas
manifestações individuais, depende de um conjunto mais amplo de direitos, como o acesso aos
meios de comunicação.
Isto quer dizer que o direito à comunicação pressupõe a garantia de condições para que todos
possam ter suas ideias expressas, considerando os regimes de visibilidade de nossa época
fortemente impactados pela presença da mídia.
As favelas, espaços populares e seus habitantes costumam ter representações marcadas pelo
acúmulo histórico de processos de violência simbólica, os quais envolvem sua invisibilização,
estigmatização, exotização ou combinações das alternativas anteriores.

O Observatório de Favelas busca criar e articular condições, formas e meios para uma
comunicação que leve em conta a multiplicidade de demandas políticas, manifestações
culturais e processos de produção subjetiva encontrados nos territórios populares. Com isto
procuramos destacar a complexidade e riqueza presentes nestes espaços da cidade, tão
unidimensionalmente representados em diferentes contextos históricos.

Cultura: O Observatório de Favelas acredita na centralidade política da cultura para a
construção de um projeto transformador da cidade. Desde sua fundação, a instituição vem
trabalhando para resignificar as representações estereotipadas das favelas e periferias
urbanas.
Nossas iniciativas buscam impactar as políticas públicas de arte e cultura, evidenciando o
papel dos espaços populares como matrizes da produção criativa. Para isto, buscamos legar
metodologias de mobilização social e produção de conhecimento que assegurem que as
práticas e manifestações culturais presentes nas favelas figurem no conceito de cultura dos
formuladores de políticas.
Direito à Vida e Segurança Pública : Sobretudo nos centros urbanos, as formas de atuação
policial, a presença de grupos criminosos armados e os altos índices de letalidade – em
especial de adolescentes e jovens – exigem a produção de um novo modelo de Segurança
Pública, pautado na valorização da vida e no reconhecimento de todos os cidadãos como
sujeitos de direitos. Nesta perspectiva, o trabalho da área de direitos humanos busca contribuir
para a construção de novas interlocuções que afirmem a segurança pública como direito.
Neste sentido, propomos políticas e metodologias que para a redução da violência letal,
principalmente contra os jovens de espaços populares, e trabalhamos para desenvolver
projetos que contribuam com uma política de segurança que tenha como princípio fundamental
a valorização da vida.

Valores
No desenvolvimento de suas atividades, o Observatório de Favelas preza os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência e não fará
qualquer discriminação de raça, cor, gênero, orientação sexual, religião ou qualquer outra
condição.

Objetivos Estratégicos
Contribuir para a construção de um projeto de sociedade centrado no respeito e
legitimação da diferença e na igualdade da Dignidade Humana.
Promover a ética, a cidadania plena, os direitos humanos, a prevenção da violência, a
democracia e outros valores universais.
Catalisar, produzir e/ou sistematizar iniciativas que visem estimular discursos e práticas
comprometidas com o exercício da cidadania cotidiana existentes nos territórios populares e
em relação aos mesmos.
Subsidiar estratégias e ações desenvolvidas por pessoas e grupos vinculados aos
territórios populares com a finalidade de fortalecerem as redes sociais vinculadas ao exercício
da cidadania.
Desenvolver metodologias, pesquisas e ações voltadas para a sistematização de
informações e dados capazes de diagnosticarem a situação, bem como a vivência e
experiências dos moradores dos territórios populares.
Conceber, agenciar, promover, realizar e avaliar programas, projetos, eventos e
pesquisas nas áreas social, educacional, cultural, artística, desportiva, de meio ambiente,
segurança pública, direitos humanos, saúde, urbanismo nos territórios populares (urbanos,
rurais, comunidades quilombolas, comunidades indígenas).
Contribuir para o desenvolvimento e difusão de metodologias, produtos e tecnologias de
informação e comunicação sociais.
Promover a defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente e do
desenvolvimento sustentável.
Atuar nas áreas de pesquisa e elaboração de conteúdos relacionados a todas as suas
áreas de atuação, por quaisquer meios ou mídias, incluindo, sem se limitar, à mídia impressa,
tais como internet, livros, cartilhas, revistas, manuais, cadernos, apostilas; à mídia audiovisual,
tais como rádios, televisão, CD’s, DVD’s, softwares e outras mídias que venham a surgir.
Fortalecer projetos, redes e parcerias brasileiras e internacionais em suas áreas de
atuação.
Promover a cultura e o desporto, inclusive com a realização de projetos culturais e
esportivos enquadrados nas leis federais, estaduais e municipais de incentivo à cultura e ao
desporto.
Formar atores político-sociais
Produzir e difundir conhecimentos que contribuam para a consecução de suas
finalidades.

Construir metodologias para subsidiar a elaboração de políticas públicas consonantes
com suas finalidades.
Público
Adolescentes, jovens universitários e estudantes em geral, pesquisadores, moradores de
espaços populares, entre outros.
Resultados Alcançados
Ao longo de seus anos de atuação, o Observatório de Favelas construiu competências,
acumulou aprendizagens, recursos e relações que serão fundamentais para a realização dos
objetivos. Dentre eles, destacam-se:

Excelência na pesquisa (realização de diversos projetos de pesquisasapoiados por
órgãos de fomento nacionais e/ou em parceria com universidades); produção no campo
acadêmico, a partir de seus pesquisadores e desenvolvimento de pesquisas voltadas para o
desenvolvimento cultural, social e econômico dos espaços populares;
Ferramentas de comunicação e informação (um website, um boletimeletrônico
institucional, dois perfis em redes sociais alimentados

diariamente); desenvolvimento de

repertórios representacionais alternativos, tendo em vista a superações dos estereótipos sobre
os espaços populares; criação de processos de formação técnico-política,tendo em vista
ampliação do grau de emancipação dos sujeitos envolvidos;
Representatividade no campo das ONGs em âmbito nacional e local; participação em e
coordenação de diversas redes e articulações; trabalhos institucionais desenvolvidos em rede,
privilegiando o envolvimento de diferentes atores para o alcance, reprodutibilidade e
legitimidade das ações;
Desenvolvimento de tecnologias de diagnósticos sociais (dados

primários

e

secundários, específicos sobre os espaços populares); constituindo alternativas de geração de
informações aos órgãos oficiais, que em geral não possuem o alcance necessário para o
desenvolvimento de ações específicas (políticas públicas);
Desenvolvimento de tecnologias sociais na área de comunicação, implementando
ações de formação e de geração de trabalho e renda para moradores de espaços populares,
em especial através da formação da Escola de Fotógrafos Populares, Escola Popular de
Comunicação Crítica, da criação de agência e banco de imagens, do Programa Imagens
Povo;

do

Desenvolvimento de tecnologias sociais; elaboração, implementação, sistematização e
proposição de metodologias de ações diretas junto a grupos populares, visando a superação
de distintas situações de vulnerabilidade social.
Em 2013 o Observatório de Favelas desenvolveu as seguintes atividades:

Projetos

CULTURA

Rio em Rede

A proposta do projeto é criar uma interconexão entre projetos patrocinados pelo Instituto Avon
(Teatro Mágico, Instituto Noos, Cine Tela Brasil) e sua inserção em cinco favelas fluminenses a
partir da parceria com o Observatório de Favelas: Cidade de Deus, Rocinha, Complexo da
Penha, Maré e Jardim Gramacho (Duque de Caxias). Esta interconexão, denominada Rio em
Rede esteve voltada para o enfrentamento da violência doméstica em espaços populares,
mobilizando a mediação de atividades culturais para o tratamento da questão com públicos
diferenciados em cada comunidade. Foram também propostas e efetivadas ações como Solos
Maré (Favela da Maré), o Programa Sexta da Casa no Complexo da Penha e o Seminário
Mulheres em Movimento em Manguinhos, ampliando as possibilidades de trabalho com jovens,
sobretudo estimulando protagonismo destes na prevenção da violência nas relações de
gênero.

- Solos Maré

O Solos Maré formou 20 jovens, com idades entre 18 e 24 anos, moradores de 5 comunidades
do Complexo da Maré em produção e pesquisa cultural. O Programa visa promover o autoreconhecimento dos agentes culturais locais como sujeitos da produção cultural.

Depois de encontros onde alguns conceitos e ideias sobre a cultura no sentido ampliado,
afavela como cidade e a produção cultural como produção de sentido, o grupo do Solos Maré
começou a se identificar como coletivo potente na cidade. A primeira ação do coletivo, no
âmbito do Solos, foi uma intervenção que reuniu sete artistas e grupos mapeados pelos

próprios jovens no momento da pesquisa. A #ação1 reuniu cerca de 300 pessoas durante
quatro horas de atividades. A elaboração, o planejamento e a execução foram realizados pelos
jovens com acompanhamento da equipe.

Intervenção do Coletivo Marétown no Parque União.
Foto: Davi Marcos/Observatório de Favelas

- Sextas da Casa (em parceria com a Arena Carioca Dicró)

O projeto Sextas da Casa selecionou 16 grupos musicais e cantores da Zona da Leopoldina
para apresentações na Arena Carioca Dicró entre os meses de abril e julho de 2013. O objetivo
é fomentar e democratizar a produção cultural na cidade, possibilitando a artistas de favelas, a
divulgação de sua criatividade musical, fortalecendo e fomentando uma rede de cultura em
plena ação nas comunidades populares e, de modo especial, trazendo os jovens para
experiências inovadoras de sociabilidade.

O resultado foi um circuito rico de produção musical onde espaço, produtor e artista se viram
integrados num jogo saudável de articulação e ação no campo da produção musical
contemporânea.

Apresentação do grupo Pretitude no Sextas da Casa
Foto: Divulgação/Arena Carioca Dicró

- Oficinas de Prevenção à Violência Doméstica (em parceria com o Instituto Noos)
Oficinas oferecidas a mulheres, jovens e famílias sobre cultura de paz e relações violentas na
família. As oficinas foram oferecidas para lideranças comunitárias e para a população em geral.

Oficina realizada na sede do Observatório de Favelas na Maré
Foto: Monique Bezerra da Silva/Observatório de Favelas

- Seminário Mulheres em Movimento

Com formato aberto e ampliado, com participação do público e oficinas formativas e culturais, o
seminário proporcionou trocas efetivas acerca da questão de gênero na atualidade. Em
parceria com a Biblioteca Parque de Manguinhos, o Seminário contou com cinco oficinas, duas
mesas de debate, uma apresentação cultural e uma plenária/roda de conversa. Foram 13
convidados em dois dias de atividades.

Seminário Mulheres em Movimento na Biblioteca Parque de Manguinhos
Foto: Gilberto Vieira/Observatório de Favelas

- Shows O Teatro Mágico

O projeto realizou a articulação de três espaços para apresentações do grupo nos territórios.
Foram visitados diversos lugares nas favelas do Rio em busca de alguns que estivessem em
conformidade com as datas da produção do Grupo. O primeiro show foi marcado para
acontecer na Arena Carioca Dicró – Penha. Foram articuladas então, 2 apresentações: na
Arena Carioca Chacrinha - Guaratiba e Arena Carioca Jovelina Pérola Negra – Pavuna.

O show na Arena Carioca Dicró contou com cerca de 1.000 espectadores. Os shows na Arena
Carioca Chacrinha e Jovelina Pérola Negra contaram com 500 e 600 espectadores
respectivamente.

Apresentação do Teatro Mágico na Arena Carioca Chacrinha
Foto: Divulgação/Arena Carioca Chacrinha

- Instalações do Cine Tela Brasil (em parceria com a Buriti Filmes)

O Cine Tela Brasil é um projeto produzido pela Buriti Filmes. Uma equipe com expertise técnica
admirável constrói estruturas cinematográficas itinerantes. Desde 2004 o Projeto circulou por
inúmeras cidades e comunidades do Brasil. Como o apoio do Instituto Avon e articulação do
Observatório de Favelas, em 2012 e 2013, o projeto montou dez salas de cinema em dez
espaços populares do Rio e 124 sessões de filmes brasileiros contemporâneos.

As apresentações tiveram 15.400 espectadores ao todo e representaram a importante
presença do cinema em territórios onde estruturas como essas são diminutas.

Parceria Financeira: Instituto Avon

Exibição do Cine Tela em Manguinhos
Foto: Divulgação/Cine Tela Brasil

Programa Imagens do Povo - www.imagensdopovo.org.br

O Imagens do Povo é um centro de documentação, pesquisa, formação e inserção de
fotógrafos populares no mercado de trabalho. O programa alia a técnica fotográfica às
questões sociais, registrando o cotidiano das favelas através de uma percepção crítica, que
leve em conta o respeito aos direitos humanos e à cultura local. O Programa Imagens do Povo
foi contemplado como Ponto de Cultura do Estado no triênio 2011 a 2013.

Em 2013 o Programa desenvolveu as seguintes atividades:

-Escola de Fotógrafos Populares

Curso Regular com duração de 10 meses, totalizando 540 horas/aula. Propõe-se a reunir um
contingente de alunos oriundos de comunidades populares e capacitá-los a desenvolver,
através da fotografia documental, um olhar crítico sobre seus territórios de origem.

Em 2013, a Escola ofereceu umCurso de Capacitação: Fotografia, Arte e Mercado Povo. Os
fotógrafos receberam durante dez meses uma formação diferenciada, propiciando um

aprofundamento no contato com a produção artística fotográfica e o mercado da arte. As aulas
foram realizadas por professores convidados, profissionais reconhecidos pela atuação na
Fotografia e no Mercado de Arte e complementadas com visitas a centros culturais, galerias e
ateliês.

Público Participante: Jovens e adultos, oradores de favelas e periferias do Rio de Janeiro
Público Atendido: Dos 50 inscritos, 39 fotógrafos concluíram o curso.

Parceria com a Statoil/Ministério da Cultura

Palestra do fotógrafo David Alan Harvey
Foto: Fabio Caffe

- Oficinas de Fotografia Artesanal (Pinhole)
Realizada a partir do processo de confecção de câmeras fotográficas em latinhas, caixinhas de
filme e outras caixas, é ministrada por fotógrafos formados pela Escola de Fotógrafos
Populares com crianças e adolescentes. Introduz-se teorias da arte e, especialmente, do
importante papel da luz e da imagem neste contexto para, então debruçar sobre o processo
artesanal da fotografia e ter contato com as técnicas do laboratório fotográfico preto e branco

Público participante:Crianças e adolescentes (de 9 a 16 anos), estudantes da rede pública de
ensino e moradores do conjunto de favelas da Maré;
Público Atendido em 2013: 100 crianças e adolescentes

Patrocinio: Secretaria de Estado de Cultura/Criança Esperança/UNESCO

Turma de 2013 das oficinas de Pinhole
Foto: Léo Lima/Imagens do Povo

- Galeria 535
Espaço de arte permanente, que propõe fazer do corredor central da sede do Observatório de
Favelas um corredor cultural. A visitação ao espaço é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
e a entrada é gratuita.

Em 2013 aconteceram as seguintes exposições na Galeria 535:
08/03/2013 a 27/04/2013 – Exposição O Cotidiano – Francisco Valdean.
03/05/2013 a 14/06/2013 – Exposição Aproximando as Coisas – alunos das oficinas de Pinhole
21/06/2013 a 04/10/2013 – Exposição Futuras Memórias – Coletivo Ojo de Pez.
11/10/2013 a 10/01/2014 – Exposição Ausência – Coletivo Pandila

Exposição na Galeria 535
Foto: veri-vg

- Banco de Imagens Virtual

O material resultante do trabalho das turmas da Escola de Fotógrafos Populares é incorporado
ao Banco Virtual Imagens do Povo, disponível no site: www.imagensdopovo.org.br, inaugurado
em maio de 2005, que além do material produzido pelos alunos, possui também imagens de
outros fotógrafos que comungam com a ideia do projeto. O direito de utilização das imagens é
vendido como em qualquer agência de fotografia, recebendo o autor 50% do valor da venda. O
valor de referência é o da tabela de preços mínimos do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
do Rio de Janeiro e da Federação Nacional dos Jornalistas. No caso de pacotes, onde os
clientes pagam uma quantia fixa por mês para a utilização de um determinado número de fotos,
o pagamento ao fotógrafo é proporcional ao número de fotos utilizado dentro do novo valor de
referência. Os recursos financeiros se destinam à ampliação do acervo, à formação continuada
dos fotógrafos formados pela Escola de Fotógrafos Populares Imagens do Povo e à
manutenção do projeto. Os fotógrafos que participam do Projeto cedem seus direitos e
concordam com a doação ilimitada de fotografias às organizações sociais que não disponham
de recursos para o pagamento de direito autoral. O critério de avaliação dos beneficiados é de
responsabilidade do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro.Em 2013, 1.705 fotos foram
inseridas totalizando um acervo de 8.648 imagens.

- Agência de Fotografia
Forma de geração de renda para os participantes, onde instituições podem contratar os
fotógrafos para realizarem os registros solicitados. De acordo com nossa política, este registro
pode ser remunerado ou não, dependendo da instituição, assim como também o valor pode
variar de acordo com o convênio estabelecido. A cada saída do fotógrafo para registro, 20% do
valor total da diária é destinado à manutenção do Projeto. No ano de 2013 quatro ex-alunosse
incorporarama Agência,somando uma total de 69 fotógrafos.

Agência de Fotografia do Imagens do Povo
Foto: Arquivo/Imagens do Povo

Solos Culturais - www.solosculturais.org.br
Formação de 100 jovens, com idades entre 15 a 29 anos, de cinco diferentes territórios Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Manguinhos e Rocinha - em
produção cultural e pesquisa cultural. As atividades de formação se deram de formas variadas:
Cursos, oficinas e seminários. As atividades de formação forma complementadas por percursos
pelos territórios das favelas, visitas a equipamentos culturais da cidade. O projeto também
abrigou 10 intervenções artísticas nas comunidades e uma pesquisa dos hábitos culturais com
2 mil jovens entrevistados. A experiência do projeto foi publicada na forma imprensa sob título e
digital sob o título Solos Culturais, lançado em fevereiro de 2013.

Parceria da Secretaria de Estado da Cultura e com o patrocínio da Petrobras.

Intervenção do Solos Culturais na Central do Brasil
Foto: Davi Marcos/Observatório de Favelas

Arena Carioca Dicró
Espaço cultural da Prefeitura do Rio de Janeiro cogerido pela Secretaria Municipal de Cultura e
pelo Observatório de Favelas do Rio de Janeiro. Localizada na Zona Norte do Rio, no bairro da
Penha, a Arena foi inaugurada em 16 de junho de 2012. Possui uma grade de atividades
diversificada com oferta de atividades para crianças, jovens, adultos e idosos, que variam entre
espetáculos musicais, teatrais, de circo, contação de estórias, oficinas, aulões, residência
artística, roda de samba, roda de choro, encontros, seminários, cineclube, dentre outros. Além

disso, a Arena Dicró dispõem de um espaço destinado a gastronomia, conhecido como o
Boteco do Parque, que oferece diariamente refeições a um preço justo e realiza oficinas de
gastronomia.

Em 2013 a Arena recebeu cerca de 30 mil pessoas, número referente à todas as atividades
culturais que realizamos de janeiro a dezembro. Cabe destacar que devido ao processo de
liberação do alvará de funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, a Arena esteve
fechada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2013.

Parceria Financeira: Secretaria Municipal de Cultura

Aniversário da Arena Carioca Dicró
Foto: Davi Marcos/Observatório de Favelas

Travessias II - www.travessias.org.br
A edição 2013 do projeto ―Travessias da Arte Urbana Contemporânea‖ realizou uma
experiência de produção estética inovadora, pois articulou a criação artística ao território
popular carioca da favela da Maré. A iniciativa do Observatório de Favelas, em parceria com a
produtora Automatica, consistiu na realização da segunda exposição coletiva no Galpão Bela

Maré, com curadoria do artista Raul Mourão e do critico e professor Felipe Scovino e da qual
participaram 13 artistas contemporâneos brasileiros.
Os artistas selecionadas pela curadoria para o projeto foram: Arjan Martins; Cadu; Carlos
Vergara; Daniel Senise; Ernesto Neto; Lucas Bambozzi; Luiza Baldan; Marcelo Silveira; Ratão
Diniz; Vik Muniz; Lucia Koch; Henrique Oliveira e Marcos Chaves.
A exposição ficou aberta ao público em geral durante 60 dias, com acesso gratuito, no Galpão
Bela Maré, localizado na Favela Nova Holanda, Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Período de
duração: 13 de abril a 23 de junho de 2013. Durante a exposição, cerca de 12 mil pessoas
visitaram e/ou participaram das atividades realizadas durante o projeto. Além da exposição
coletiva, o projeto realizou uma programação paralela que desenvolveu a Biblioteca do Galpão
Bela Maré; realizou cinco encontros/debates; e duas oficinas (design e arquitetura), durante o
período expositivo, a fim de criar um espaço importante de troca e reflexão.

Parceria: Petrobras e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Exposição Travessias II
Foto: AF Rodrigues

COMUNICAÇÃO

O Observatório de Favelas busca criar e articular condições, formas e meios para uma
comunicação que leve em conta a multiplicidade de demandas políticas, manifestações
culturais e processos de produção subjetiva encontrados nos territórios populares. Com isto

procuramos destacar a complexidade e riqueza presentes nestes espaços da cidade, tão
unidimensionalmente representados, em diferentes contextos históricos.

Nossas ações de comunicação têm como principais objetivos: fortalecer a mobilização; difundir
dados e análises; propor pautas para veículos da imprensa de referência e alternativos
(levando em conta ainda o papel das redes sociais nas três frentes). No âmbito da
comunicação trabalhamos nos seguintes eixos: comunicação institucional, assessoria de
comunicação, produção de conteúdo, elaboração e execução de projetos e ação política pela
democratização da comunicação.

Ações em 2013:
Comunicação Institucional

No âmbito da Comunicação Institucional são desenvolvidas as seguintes atividades:
Comunicação interna e externa (com parceiros e o público em geral); atendimento ao público,
apresentação de programas e projetos da instituição; elaboração de planejamento estratégico
de mídia, monitorando e avaliando quantitativa e qualitativamente o impacto de ações que
tenham entre as suas metas o fomento ao debatepúblico dos temas trabalhados pela
organização. A produção de materiais gráficos de divulgação e o suporte técnico à produção de
publicações também são atribuições da CI. Além do apoio na elaboração e execução de
campanhas da instituição.

A assessoria de imprensa, relacionamento com veículos de referência, comunitários e com
atores estratégicos nas redes, produção de releases e proposição de pautas que resultem em
mídia espontânea são ações desenvolvidas pela Comunicação Institucional no eixo da
assessoria de imprensa.

- Boletim de Notícias & Análises

Corresponde ao eixo da produção de conteúdo, sendo o principal veículo de notícias do
Observatório com um total de 12 mil assinantes que recebem a publicação mensal.

- Site - www.observatoriodefavelas.org.br

No ano de 2013, o site do Observatório de Favelas foi totalmente reformulado. Foram refeitos
layout, arquitetura da informação, atualização e revisão de conteúdo. O novo formato entrou no
ar em abril de 2013 e até dezembro deste mesmo ano, obtivemos um total de 98 mil acessos.

- Twitter - @defavelas

Em 2013, chegamos ao total de 12.320 seguidores, que acompanham diariamente nossos
tweets sobre nossas ações e de nossos parceiros.

Facebook - https://www.facebook.com/Observatoriodefavelas

Durante o ano de 2013 a página do Facebook do Observatório teve um salto considerável no
número de curtidores: Passou de 3.278 em 2012 para 16.499 curtidores.A FanPage do
Observatório se tornou uma das principais ferramentas de comunicação da instituição, sendo
uma mídia de difusão e compartilhamento das suas ações e de seus parceiros.

Direito à Comunicação e Justiça Racial

O Programa Direito à Comunicação e Justiça Racial é um mapeamento dos veículos de
comunicação comunitária da região metropolitana do Rio de Janeiro, cujo objetivo é entender
como estes veículos articulam comunicação e ações de enfrentamento ao racismo, partindo do
princípio da democratização e uso social dos meios.Foram mapeadas organizações da
sociedade civil que têm como foco principal a questão racial. O projeto procurou entender como
estas organizações entendem a democratização da comunicação a partir dos projetos e
atividades desenvolvidas.

Em 2013 o programa desenvolveu as seguintes ações:

- Identificação de iniciativas de comunicação alternativa em favelas e espaços populares da
região metropolitana do Rio de Janeiro. Foram identificados 70 veículos de comunicação
popular na região metropolitana do Rio de Janeiro.
- Realização de encontro com diferentes veículos populares e movimentos sociais e culturais
envolvidos com o tema da democratização da comunicação. A equipe do projeto passou a
fazer parte da Frente Ampla pela Liberdade de Expressão (FALE-Rio) -- principal fórum da
cidade sobre direito à comunicação.
- Parceria com o Departamento de Diáspora Africana da Universidade do Texas. Recebemos
dois estudantes de intercâmbio para tutoria em atividades do projeto como desenvolvimento de
plano estratégico de comunicação e desenvolvimento de metodologia de sistematização de
dados.
- Participação na campanha Juventude Marcada para Viver (#JMV) da Escola Popular de
Comunicação Crítica. Consultoria nos temas relacionados às desigualdades raciais.
- Seminário Negro, Estética e Territórios Urbanos, com cerca de 50 participantes; incorporação
do tema racial em outros projetos já existentes na instituição.

Parceria Financeira: Fundação Ford

Encontro do Programa Direito à Comunicação e Justiça Racial
Foto: Davi Marcos/Observatório de Favelas

ESPOCC - www.espocc.org.br

Criada em 2005, a Escola Popular de Comunicação Crítica (ESPOCC) oferece a jovens e
adultos, preferencialmente moradores de favelas e espaços populares do Rio de Janeiro,
acesso a diferentes linguagens, conceitos e técnicas da área de comunicação. Seu objetivo é
formar comunicadores, prepará-los para a inserção no mercado de trabalho e contribuir para
que eles exerçam sua cidadania de forma plena. A ESPOCC promove, em parceria com a
UFRJ e patrocínio do Programa Desenvolvimento & Cidadania da Petrobras, o primeiro curso
de Publicidade Afirmativa no Brasil. Mais do que visar o lucro e o consumo, a Publicidade
Afirmativa promove valores de sociabilidade, a cultura e o empreendedorismo comunitário e
socioambiental.

Em 2012 o curso deu origem a uma agência, a Diálogos, que hoje trabalha em projetos de
publicidade e audiovisual, desenvolvidos por alunos, ex-alunos, técnicos, professores e
parceiros da Espocc. A Diálogos dá conta de produtos, serviços e projetos que contribuam
com: o desenvolvimento territorial , a produção cultural das periferias e as causas e negócios
sociais, ambientais e comunitários. Sua missão é ajudar a produzir novas representações dos
espaços populares, por uma cidade integrada e justa.São, em média, 90 jovens de vários
lugares do Rio de Janeiro, aprendendo, criando e trocando conhecimentos nas habilitações de
Audiovisual e Cultura Digital.

No ano de 2013, as duas turmas da ESPOCC realizaram como projeto de conclusão de curso a
Campanha Juventude Marcada para Viver (#JMV) pela redução da violência letal contra jovens
negros. A iniciativa quer chamar a atenção da sociedade e do Estado para a necessidade de
ações que reduzam a quantidade de homicídios, em especial entre jovens negros. Para a
campanha a ESPOCC contou com a parceria do Meu Rio e da ICCO. A ESPOCC já foi
realizada na Maré - Rio de Janeiro – RJ; Nova Iguaçu – RJ e Vitória - ES.

Parceria Financeira: Petrobras

Turma da ESPOCC em reunião de planejamento
Foto: Arquivo/Observatório de Favelas

EDUCAÇÃO

Projeto integrado de prevenção e atendimento a situações de conflito e violência
na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte.

Buscou desenvolver uma Rede Institucional de mediação de situações conflitivas e prevenção
de violência nas unidades escolares da RME/BH, especialmente as de 3º ciclo, de modo a
garantir as condições adequadas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.
Em 2013 foram realizadas as seguintes ações:

- Identificação e classificação das situações conflitivas e violentas ocorridas nas unidades
escolares selecionadas para a implantação do projeto, em especial aquelas que causam
prejuízos ao desempenho profissional e pedagógico dos integrantes da unidade;

- Consolidação de um plano de acompanhamento e atendimento dos estudantes das unidades
escolares considerados com maior grau de dissonância em relação ao projeto pedagógico da
unidade selecionada e com maior envolvimento em situações conflitivas e\ou violentas.

- Articulação uma rede de atendimento aos estudantes em situação de maior vulnerabilidade,
em especial os dependentes de drogas ilícitas;

- Formação, continuada, dos integrantes das unidades escolares selecionadas no campo da
mediação de conflitos e prevenção de violência, em especial os gestores e os membros dos
colegiados das unidades;
Parceria Financeira: Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte – MG

Arquivo/Observatório de Favelas

Diagnóstico do Aluno Presente
O projeto Aluno Presente é uma iniciativa da Associação Cidade-Escola Aprendiz no âmbito da
ampliação do direito à educação conforme indicado pelos objetivos do milênio. Trata-se de um
conjunto de ações voltadas para redução do número de crianças fora da escola na cidade do
Rio de Janeiro. No âmbito desta parceria coube ao Observatório de Favelas a responsabilidade
de realizar um diagnóstico quantitativo da distribuição territorial das crianças e adolescentes
entre 6 e 14 anos de idade, residentes no Município do Rio de Janeiro, que não estão
frequentando a escola.
O projeto de pesquisa reuniu bases de dados disponíveis pela rede municipal de educação e
assistência social, pelo IBGE e pelo INEP a fim de verificar a consistência destas informações e

orientar um trabalho de campo voltado para a identificação e elaboração de uma cartografia
sobre a distribuição territorial de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos, residentes no
Município do Rio de Janeiro, que nunca frequentaram a escola ou que dela evadiram. Esta
metodologia foi utilizada para balizar as ações de mobilização do Programa Aluno Presente e
constituiu-se como um indicativo importante para o trabalho de monitoramento do fenômeno da
evasão escolar.
Novos Saberes

O projeto Novos Saberes tem como objetivo construir e consolidar uma rede pedagógica que
articule instituições das favelas e das universidades públicas brasileiras visando contribuir para
o ingresso de graduados de origem popular em programas de pós-graduação stricto sensu. A
estratégia, nesse sentido, é oferecer um curso intensivo englobando áreas do conhecimento
geralmente exigidas como pré-requisitos para o acesso a programas de mestrado e doutorado
acadêmicos em universidades federais e estaduais de excelência. O formato do curso aqui
proposto compreende aulas de metodologia científica; qualificação da redação do projeto de
pesquisa; cursos instrumentais de línguas estrangeiras e acompanhamento tutorial. Igualmente
importante será a ampliação do capital social e informacional do candidato sobre os perfis dos
cursos e universidades que aspiram ingresso.

A turma de 2013 foi iniciada com 40 alunos, com prioridade para aqueles que tinham projetos
de pesquisa voltados para questões em torno da dimensão política, social e estratégica que
contribuísse para a construção de um modelo de cidade democrática e justiça social. Como um
curso que funciona de forma autônoma e contando com a participação de pessoas, esse ano
tivemos uma evasão justificada como um movimento de busca ao mercado de trabalho e/ou
oportunidades profissionais que demandam tempo, e tornam o projeto da pós- graduação uma
ação secundária. Ao final do ano, mantiveram cerca de 12 pessoas intensamente interessadas
em ingressarem em cursos de pós-graduação.
Sem patrocínio.

Turma do Novos Saberes Maré 2013
Foto: Arquivo/Observatório de Favelas

DIREITO À VIDA E SEGURANÇA PÚBLICA

Programa de Redução da Violência Letal - PRVL - www.prvl.org.br

O Programa de Redução da Violência Letal Contra Jovens e Adolescentes (PRVL) atua na
sensibilização,

articulação

política,

produção

de

indicadores

e

desenvolvimento

de

metodologias de prevenção à violência, visando contribuir para que as mortes violentas de
adolescentes tenham a atenção que merecem na agenda pública. Com nossas ações
buscamos promover a valorização da vida, especialmente de adolescentes e jovens — grupo
extremamente vulnerável aos homicídios.

O PRVL é uma iniciativa do Observatório de Favelas, realizada conjuntamente com o UNICEF
e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Seu desenvolvimento se dá
em parceria com o Laboratório de Análise de Violência da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (LAV-Uerj) e apoio da Organização intereclesiástica de Cooperação para o
Desenvolvimento (ICCO).

A divulgação anual do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) para todos os municípios
brasileiros com mais de 100 mil habitantes e o levantamento de metodologias preventivas
desenvolvido em 16 regiões metropolitanas têm sensibilizado diversos municípios para a
temática, frisando a importância de fortalecer a formulação de políticas locais de prevenção à
violência letal.Com o intuito de contribuir com os gestores locais nesta construção, foi

elaborado o Guia Municipal de Prevenção à Violência Letal contra Adolescentes e Jovens.
O objetivo deste Guia é proporcionar uma metodologia que auxilie os gestores dos municípios
brasileiros na elaboração de políticas públicas voltadas para a redução da violência letal contra
adolescentes e jovens em seus territórios.

No ano de 2013, iniciaram-se diálogos entre os parceiros do PRVL para avaliar possibilidades
de articulação da estratégia de disseminação do Guia Municipal de Prevenção à Violência Letal
com o processo de implementação do Plano Juventude Viva (Plano Nacional de enfrentamento
da violência contra a juventude negra). A partir destes diálogos, foi elaborado um plano de
trabalho, desenvolvido no segundo semestre de 2013, voltado para a capacitação de gestores
locais de 3 estados (Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro) na metodologia do Guia Municipal
de Prevenção à Violência Letal. Nesta ação, foram priorizados municípios que participaram
anteriormente de ações do PRVL e gestores locais identificados como estratégicos para a
implementação do Juventude Viva nos 3 estados selecionados.

Parceria Financeira: UNICEF e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

Seminário do Programa de Redução da Violência Letal
Foto: Davi Marcos/Observatório de Favelas

POLÍTICAS URBANAS

Plataforma Interativa – Portal SD - www.movimentodown.org.br

O Movimento Down iniciou sua atuação em 2012, com o lançamento da plataforma virtual, a
partir da mobilização de uma extensa rede de colaboradores composta por profissionais,
instituições, empresas, pessoas com síndrome de Down, seus familiares e amigos. O objetivo
desde o início foi o de identificar conteúdos confiáveis já existentes que pudessem ser
disponibilizados pelo Movimento Down e aqueles que ainda precisariam ser produzidos para
atender as necessidades de informação identificadas pelos diversos grupos envolvidos. Foram,
então, selecionados materiais produzidos no Brasil e por diversas organizações internacionais
(hoje parte da rede de parceiros do movimento Down) que foram adaptados, em alguns casos
traduzidos, e disponibilizados na plataforma.

O Observatório de Favelas se uniu ao Movimento Down em 2012, a partir da parceria com o
Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Secretaria de Educação do Rio de Janeiro,
Correios, Secretaria de Direitos Humanos e com a Subcomissão Permanente de Assuntos
Sociais das Pessoas com Deficiência do Senado Federal (CASDEF/Senado).

O Portal (www.movimentodown.org.br) tem tido média superior a 15.000 acessos mensais,
sendo acessado nos 27 estados brasileiros e em mais de 40 países. Os conteúdos publicados
e disponibilizados pelo Portal já alcançam mais de 2,5 milhões de pessoas por sua capacidade
de viralização, com destaque para o Boletim, enviado uma vez por mês para mais de 5.000
usuários cadastrados.

Parceria Financeira: Petrobras

Além do Portal SD, o Observatório de Favelas realiza com o Movimento Down o projeto
Movimento Down -Ações para o Desenvolvimento Autônomo.

- Movimento Down - Ações para o Desenvolvimento Autônomo
Este projeto tem como premissa fundamental, apoiar as famílias mobilizando-as e oferecendo
informação e instrumental sistematizados e organizado, criando um espaço qualificado para a
troca e o debate, a partir da articulação de profissionais das diversas áreas relacionadas, do
envolvimento das várias instituições nacionais e internacionais atuantes, desde as focadas em
atendimento, àquelas de pesquisa e formulação do conhecimento, aos demais espaços
existentes de reunião e mobilização.

No seu primeiro ano o projeto beneficiou mais de 900 pessoas entre crianças e jovens com
síndrome de Down, suas famílias e profissionais de atendimento. O Projeto foi responsável
pela realização de 6 eventos formativos e apoiou outras 31 atividades, seja pelo apoio a
realização, seja pelo apoio a participação da equipe envolvida. Foram lançadas 10 publicações,
4 impressas e 8 virtuais, voltadas para familiares e profissionais. Desde o lançamento, em 27
de setembro de 2013, a Coleção TO Brincando – Movimento Down e Correios já alcançou mais
de 60 mil pessoas e foi reconhecida pela Rede Nacional da Primeira Infância como uma
importante ferramenta para a garantia do direito de brincar para as crianças com deficiência.

O Projeto possui duas ações:

Tô Brincando
O espaço TO Brincando, é realizado em parceria com o Instituto de Puericultura da
MartagãoGesteira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O projeto atua com Terapia
Ocupacional e dispõe de uma Brinquedoteca com foco no atendimento de Crianças e
Adolescentes entre 6 meses e 12 anos com Síndrome de Down, no próprio Instituto.

Lançamento da BriquedotecaTo Brincando
Foto: Arquivo/Movimento Down

Oficina de Fotografia para Adolescentes e Jovens com Síndrome de Down
Realizada na sede do Observatório de Favelas, na Maré, a oficina foi iniciada em fevereiro de
2013, e dos 48 jovens avaliados, 27 jovens frequentaram a oficina, divididos em duas turmas.

Parceria Financeira: Correios

Aula de campo no Jardim Botânico
Foto: AF Rodrigues

Exposições que o Observatório de Favelas participou em 2013

Exposição Photo Web 2012 - Com recorte especial (menção honrosa no prêmio) do
Programa Imagens do Povo. Centro Cultural dos Correios Rio de Janeiro. De 13/11/2012 a
13/01/2013. Rua Visconde de Itaboraí, 20 – Centro, Rio de Janeiro.
Exposição coletiva ―Suburbana‖ com imagens do fotógrafo Francisco Valdean. Galeria
Pretos Novos. De 28 de novembro de 2012 a 20 de janeiro de 2013. Rua Pedro Ernesto, 32/34
– Gamboa, RJ
Exposição ―Prazer, sou do Povo‖. Imagens dos fotógrafos do Programa Imagens do
Povo: AF Rodrigues, Fábio Caffé, Monara Barreto, William Nascimento, Ratão Diniz, Léo Lima,
Edmilson Lima, Ingrid Cristina, Elisângela Leite, Francisco César e Francisco Valdean.
Visitação: a partir de 07/12/2012 a 01/03/2013. De segunda a sexta, das 10h às 17h. Local:
Edifício Manchete

Exposição ―Processos em Imagem‖ – Observatório de Favelas MAC de Niterói –
varandas. Com recorte da exposição ―Ginga da Vida‖, coletiva do programa Imagens do Povo.
Mirante da Boa Viagem s/nº – Niterói, RJ. De 6 de abril a 23 de junho de 2013

Ratão Diniz no Travessias 2. Na programação de entrevistas da mostra de arte
contemporânea Travessias 2. Com José Padilha, Marcelo Yuka e o fotógrafo do Imagens do
Povo Ratão Diniz. Galpão de Artes da Maré. Dia 25 de maio, às 16h.
Exposição ―Colônia dos pescadores ZR 13 – Núcleo Lagoa‖ Individual da fotógrafa
MarcellaMarer. Giuseppe Grill Mar – LagoonAv Borges de Medeiros 1424, Lagoa, RJ.De 27 de
junho a 28 de julho de 2013.
Exposição ―Ausência‖ - Coletivo Pandilla Fotográfica. De 03 de Junho a 30 de Junho de
2013. Local: Galeria Vitrine da ECO. Escola de Comunicação da UFRJ - Avenida Pasteur, 250
fundos - Praia Vermelha - Rio de Janeiro.
VII Encontro de Inclusão Visual – FotoRio 2013. Apresentação do Programa Imagens
do Povo. Dia 9/08/2013, às 8h MAR – Museu de Arte do Rio. Endereço: Praça Mauá, 5 Centro, Rio de Janeiro – RJ
Festival de Fotografia de Juiz de Fora. Joana Mazza – ―A fotografia como forma de
emponderamento‖, dia 14/08/2013, às 19h, Lançamento do livro ―Imagens do Povo‖, dia 13/08,
às 19h; Exposição ―Na veia‖, do fotógrafo Ratão Diniz. De 13 de agosto a 13 de setembro de
2013.
Exposição ―Aproximando as coisas‖ no Festival Internacional Pequenos Cineastas.
Arena Carioca Dicró. Av. Brás de Pina – Parque Ary Barroso s/n, Penha, RJ.De 30 de agosto a
1 de setembro de 2013.
Exposição ―Olha para ver‖ – fotografia dos alunos da Oficina de Fotografia para
Pessoas com Síndrome de Down.Local: Edifício-sede dos Correios, Centro, Rio de Janeiro.De
17 a 20 de setembro de 2013.

Exposição ―Na teia da memória – Mostra coletiva do Programa Imagens do Povo‖ CCJF
– Centro Cultural Justiça Federal do Rio de Janeiro. Endereço: Av. Rio Branco, 241 – Centro,
Rio de Janeiro. Visitação: de 01/10/2013 a 10/01/2014.

Projeto "Capturerl'émerveillement", em Québec, Canadá.Representação do Programa
Imagens do Povo através do fotógrafo Francisco Valdean. Dias: 8 a 14 de agosto de 2013
Seminários em 2013:
Seminário ―Mulheres em Movimento: Direitos de Gênero e Direitos da Sociedade‖ –
agosto/2013. Iniciativa do Observatório de Favelas em parceria com o Instituto Avon.

Seminário Mulheres em Movimento na Biblioteca Parque de Manguinhos
Foto: Gilberto Vieira/Observatório de Favelas

Seminário ―Os caminhos da Sociedade Civil e o sentido de suas organizações e
coletivos‖ – agosto/2013. Seminário em comemoração aos 12 anos do Observatório de
Favelas.

O diretor do Observatório de Favelas Jorge Barbosa durante o seminário
Foto: Davi Marcos/Observatório de Favelas

Seminário ―Negro, Experiência Estética e Território Urbano‖ – novembro/2013. Evento
realizado pelo Coletivo de Igualdade Racial do Observatório de Favelas em parceria com a
Redes de Desenvolvimento da Maré.

A artista Priscila Rezende e sua intervenção no seminário
Foto: Gilberto Vieira/Observatório de Favelas

Seminário ―A regulação das favelas após a UPP: Estado de Direito ou Território de
Exceção?‖ – dezembro/2013. Realização do Observatório em parceria com a Fundação
Heinrich Boll e apoio da Redes de Desenvolvimento da Maré.

Seminário realizado no Centro de Artes da Maré
Foto: Arquivo/Observatório de Favelas

Mobilizações

Audiência Pública na OAB sobre a política de segurança pública do Estado do Rio de
Janeiro – participação. Julho de 2013.

Ato Ecumênico em Memória dos mortos da chacina da Maré – organização e
mobilização em parceria com a Redes da Maré, as Associações de Moradores da Maré, o
Instituto Vida Real e o Luta pela Paz.

Ato Ecumênico na Maré
Foto: Davi Marcos/Observatório de Favelas

A Campanha Juventude Marcada para Viver realizou quatro ações de mobilização na
cidade: a primeira, no lançamento da Campanha com um grande ato no Parque de
Madureira.

Lançamento da #JMV no Parque de Madureira
Foto: Arquivo/Observatório de Favelas

O Flash mob ―Corpos que caem‖ no Largo da Carioca, foi uma ação realizada pela
Campanha #JMV e contou com a participação de 400 jovens, uma referência ao
número de pessoas mortas em confrontos com a polícia em 2012.

Flash mob no Largo da Carioca
Foto: Arquivo/Observatório de Favelas

Na ―ação dos corpos‖ da Campanha #JMVcerca de 4.000 corpos foram estampados
pelo Largo da Carioca, remetendo à marcação pericial de cenas de assassinato. O
número é uma alusão à quantidade aproximada de mortos anualmente no Rio.

Ação dos Corpos no Largo da Carioca
Foto: Arquivo/Observatório de Favelas

Petição online em parceria com o Meu Rio para pedir o fim do extermínio da Juventude
Negra.

Publicações Impressas
Catálogo da Exposição Travessias II: Arte contemporânea na Maré – Galpão Bela Maré
– RJ. A mostra reuniu a obra de artistas contemporâneos renomados no Galpão Bela
Maré. Observatório de Favelas/Redes da Mar/e SEC-RJ/Petrobras. Rio de Janeiro, 2013.
Solos Culturais / organizadores: Jorge Luiz Barbosa e Caio Gonçalves Dias – Rio de
Janeiro: Observatório de Favelas, 2013.
Guia de Ruas da Maré – em parceria com a Redes de Desenvolvimento da Maré, 2013.
Audiovisuais
Vídeo Solos Culturais – março/2013 – Observatório de Favelas/SEC-RJ/Petrobras. Rio
de Janeiro, 2013.
Vídeo Travessias 2013 – junho/2013 – Observatório de Favelas/Automática/Redes da
Maré/14/Petrobrás/SEC-RJ. Rio de Janeiro, 2013.

Vídeo Juventude Marcada para Viver. Rio de Janeiro/RJ. Escola Popular de
Comunicação Crítica/Observatório de Favelas/Petrobrás. Rio de Janeiro, 2013.

Premiações e seleções

A ESPOCC ganhou dois Prêmios Anu em 2013:
Anu Dourado - categoria Estadual
Anu Negro – categoria Nacional

Prêmio Anu 2013 no Teatro Municipal

Foto: Arquivo/Observatório de Favelas

Finalista do Prêmio Deutsche Bank, com o projeto Censo Observatório, 2013

Elionalva Sousa Silva
Diretora-Executiva

Silvana Bahia
Jornalista

Rio de janeiro, 16 de junho de 2014.
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