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Resumo 
O processo histórico que engendrou o desenvolvimento do termo e os símbolos 

relacionados ao que convencionou-se estabelecer como conceito de favela 

emerge como uma proposta dominante nos estudos sobre as áreas de 

ocupação irregular. Muitas vezes relacionada ao discurso das ausências, a 

Geografia acaba por desenvolver um repertório de estudos sobre estas áreas 

baseado exatamente nestas carências. Mesmo ao tentar engendrar outros 

conceitos como aglomerados urbanos, ocupações irregulares, assentamentos 

urbanos, aglomerados subnormais ou mesmo quando extrapola com o sentido 

espacial e estabelece um conceito em sua raiz mais ligado a relações sociais, 

no caso dos estudos das comunidades, os trabalhos geográficos se 

comprometem mais a equalizar do que a diferenciar tais áreas. Nesse sentido, 

não raras vezes observamos uma Geografia Urbana comprometida com a 

reprodução do urbanismo enquanto pensamento dominante, que por vezes 

exclui a favela como parte desta grande contradição que é a cidade. No 

território brasileiro a reprodução ideológica do significado das “favelas” está 

historicamente construída por discursos que (re)criam a função social destes 

espaços dentro de determinados contextos históricos e socioeconômicos. 

Durante diferentes períodos e no decorrer do processo de favelização no 

Brasil, utilizando-se das mais variadas ferramentas de comunicação, os grupos 

dominantes e os gestores da economia e da política, lançaram mão de 

variadas formas de abordar a questão das favelas.  Desta maneira, quando os 

diferentes grupos sociais realizam a assimilação de uma ou outra destas 

abordagens, os interesses dominantes reafirmam seus ideais e proposições, se 

reproduzem e, o conceito de favela apresenta-se (re)organizado. O geógrafo 

não é poupado desta assimilação e reprodução ideológica, já que esta se 

consolida através do uso cotidiano da linguagem, entendida como sendo um 

conjunto de símbolos e representações que nos permitem a articulação das 

práticas sociais, ou seja, as palavras mediam as relações da nossa 
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compreensão sobre o mundo, materializando valores e sentidos, corporificando 

essas manifestações nos objetos. 

Nesse sentido, procuramos por meio de levantamento de bibliografias 

pertinentes à temática, inserir uma discussão, na qual o estudo da favela se 

apresenta nas categorias, conceitos e teorias vinculadas à Geografia, muito 

embora, entendamos que o fenômeno é inerente à própria cidade e não se 

comporta como um fato isolado, pois essa representa na sua forma e conteúdo 

a própria contradição do modo de produção capitalista e de como esse se 

desenvolve no território brasileiro, concentrando terras urbanas e rurais e suas 

respectivas rendas, além de (re)produzir as diversas classes sociais no espaço 

urbano. 

 Entendemos então que a paisagem é produto da cultura de uma sociedade, e 

que na nossa, composta por diferentes classes sociais hierarquizadas segundo 

suas possibilidades econômicas, o que se difunde em geral sobre as favelas é 

que, estes são espaços da ilegalidade, marginalidade, criminalidade e 

insalubridade. Tal forma de promover esta compreensão da favela tem sua 

relação com o próprio modo de produção. Concordamos que o estudo da 

favela é uma questão sobre a qual o geógrafo deve debruçar seu esforço, 

expondo os aspectos negativos para o conjunto da sociedade, no entanto uma 

outra Geografia sobre as favelas pode ser possível. 

 

Palavras-chave: Favela, Conceito, Geografia, Urbanismo 

 

O Conceito na Fragmentação do Mundo 

A leitura do mundo pela sociedade ocidental orienta-se pela articulação 

de conceitos, ou como na leitura de Fredric Jameson (2001) “estruturas 

ideológicas”. Esta possibilidade de manipular os objetos do real redunda de 

uma compreensão parcelar do mundo, que ao passo que nos permite avaliar a 

evolução dos fenômenos e objetos também implica em um aspecto que 

dificulta seu entendimento perante a totalidade. 

O conceito é fomentado a partir do real, tomando o real como uma 

construção social em determinado contexto histórico, entendo este então como 

uma redução da realidade criada que sofre mutações no espaço/tempo. Deste 

modo os processos e os fenômenos derivam das possibilidades e 
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necessidades de entendimento sobre as coisas segundo os instrumentos 

técnicos dos quais os grupos dominam. 

Outras características relativas a força que os conceitos implicam sobre 

a realidade baseia-se em seus aspectos objetivos e subjetivos, os primeiros 

relacionados diretamente ao mundo real e os segundos sobre os significados 

situados no plano da consciência. Como exemplo deste último podemos tomar 

a difusão pela mídia de notícias e imagens relacionadas as favelas, 

comumente os noticiários, pela expressão do fenômeno, evidenciam as favelas 

da cidade do Rio de Janeiro, implicando na construção de uma idéia de favela, 

que se generaliza para o conjunto de todas as outras.  

Isso implica numa redução desse fenômeno urbano, pois não evidencia 

as particularidades existentes que se expressam e as diferenciam em outras 

localidades. Assim ao tomar contato com a palavra favela, todo um arcabouço 

de relações sociais ira implicar subjetivamente sobre a compreensão deste 

conceito e sua articulação com a realidade.  

Para fazer esta análise da construção do significado da favela através do 

discurso partimos do principio de que ele - o discurso - é a palavra em 

movimento e que para tratar deste objeto temos que entender o quanto a 

linguagem esta envolvida ao discurso na materialização do conceito a ser 

exprimido. Chauí afirma: 

A linguagem é um sistema de signos ou sinais usados para 
indicar coisas, para a comunicação entre pessoas e para a 
expressão de idéias, valores e sentimentos (...) a linguagem 
tem a capacidade especial de nos fazer pensar enquanto 
falamos e ouvimos, nos faz compreender nossos próprios 
pensamentos tanto quanto os dos outros que falam conosco. 
(CHAUI, 2007, p. 151) 
 

Dessa forma o conceito particularizado resulta em uma fragmentação do 

real não permitindo um conhecimento totalizante do mundo. Estes 

parcelamentos da realidade em conceitos demonstram hierarquias socialmente 

aceitas e cotidianamente reproduzidas. De maneira similar como o urbano 

emana sendo um estágio avançado da produção da cidade, a favela surge 

como uma representação do atraso dentro deste espaço. Mas e a favela?  Ela 

também não é a cidade? E ela também não é produto da aplicação do 

pensamento urbanístico fragmentador do espaço urbano segundo 

funcionalidades e classes sociais? 
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Em nosso entendimento e proposta de análise a forma como a 

Geografia vem estudando as favelas busca engendrar outros conceitos como 

aglomerados urbanos, ocupações irregulares, assentamentos urbanos, 

aglomerados subnormais ou mesmo quando extrapola com o sentido espacial 

e estabelece um conceito em sua raiz mais ligado a relações sociais, no caso 

dos estudos das comunidades, os trabalhos geográficos se comprometem mais 

a equalizar do que a diferenciar tais áreas. Nesse sentido, não raras vezes 

observamos uma Geografia Urbana comprometida com a reprodução do 

urbanismo enquanto pensamento dominante, que por vezes exclui a favela 

como parte desta grande contradição que é a cidade. Desdobramentos que 

serão focados posteriormente no presente trabalho. 

 

A construção de um imaginário e a formulação de um conceito: O litoral 

virou Sertão 

Na origem do processo de acumulação de conhecimento sobre as 

favelas, o fato de ser esta espacialidade uma novidade na produção da 

paisagem urbana, não tendo nenhum paralelo com qualquer outro fenômeno 

conhecido, levou os intelectuais do início do século XX, a fazer constantes 

analogias da favela com a ocupação do arraial de Belo Monte ou como ficou 

conhecido na historia oficial, a resistência de Canudos. 

A difusão deste pensamento se deu pelo fato de que a obra de Euclides 

da Cunha “Os Sertões” foi apreciada por grande parcela da elite intelectual da 

época (VALLADARES, 2005, p. 29), influenciando na maneira de observar a 

realidade no Distrito Federal.  

Através de comparações com a resistência em tela a imprensa por 

motivo de uma festa que ocorreria no Morro de Santo Antonio teve 

oportunidade de descrever a paisagem e publicava que: 

[...] Acompanhei-os e dei num outro mundo. A iluminação 
desaparecera. Estávamos da roça, no sertão, longe da cidade. 
O caminho que serpeava descendo era hora estreito hora 
largo, mas cheio de depressões e buracos. De um lado e de 
outro casinhas estreitas, feitas de tabua de caixão, com 
cercado indicando quintais. A descida tornava-se difícil [...] 
Todas são feitas sobre o chão, sem se importar as depressões 
do terreno, com caixões da madeira, folhas-de-flandres, 
taquaras[...] tinha-se, na treva luminosa da noite estrelada, a 
impressão lida da entrada do arraial de Canudos ou a 
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funambulesca idéia de um vasto galinheiro multiforme 
(MARTINS apud VALLADRES, 2005, p. 30). 

 

Desta forma, ao comparar a favela a Canudos difundia-se uma dicotomia 

entre cidade e favela, construindo a respeito da imagem dos habitantes das 

favelas uma analogia aos jagunços e sertanejos, originando a interpretação do 

favelado como “Outro”, distante culturalmente, diferenciando quem é o citadino 

e quem é o sertanejo ou quem é o citadino e quem é o favelado. 

Embora no final do século XIX o ambiente rural fosse predominante 

enquanto espaço de atividade da vida humana no Brasil, devemos lembrar, que 

os sertanejos de Canudos venceram quatro exércitos mandados pela 

República na campanha movida para derrubar a resistência. Sendo assim que 

relação subjetiva poderia se fazer naquele tempo sobre as populações 

ocupando o morro? 

Ainda concorrendo para reforçar este imaginário, soma-se que ao final 

da campanha da Revolta da Armada, o Governo se via enfrentando dificuldade 

em alojar seus soldados, e a medida tomada para resolver esta situação foi 

conceder autorização para que os soldados ocupassem no Morro de Santo 

Antonio um mosteiro abandonado. 

Não havendo no mosteiro espaço para todos, visto que haviam ali 

muitos soldados e praças com suas famílias, o governo autorizou a construção 

de barracões na encosta do morro. Mas em 1897, antes do fim da campanha 

em Canudos, com o fim de sanar as irregularidades criadas com a própria 

permissão para construir os barracões, a Prefeitura em uma vistoria já contava 

mais 41 barracões construídos irregularmente nas terras do Governo (ABREU, 

p. 36, 1994). 

Outra ocupação em área irregular se deu no Morro da Providência, onde 

se afirma que após a destruição do cortiço Cabeça de Porco, o proprietário da 

habitação, também dono de terrenos na encosta autorizou a ocupação dos 

mesmos, pelos antigos moradores do cortiço, cobrando destes pelas áreas 

ocupadas. Sobre esta ocupação ainda destaca-se o fato de que após o fim da 

campanha em Canudos os combatentes regressados do Nordeste teriam ali se 

instalado, de modo a pressionar o Ministério da Guerra a pagar seus saldos 

atrasados (VALLADARES, 2005).  
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O Morro da Providência mais tarde passou a ser chamado de Morro da 

Favella, seu nome estendeu-se a uma generalização pejorativa a todas as 

ocupações irregulares. Não somente as ocupações, mas também aqueles que 

ocupavam estas áreas eram tidos como facínoras, bandidos, mulheres sem 

família e toda sorte de gente desocupada.  

Diante deste estigma era muito menos penoso ao governo implantar 

suas políticas de desapropriação sem que ferisse a moral daquela outra 

parcela da sociedade que era provida dos benefícios públicos. E se era menos 

penoso estigmatizar a população destas áreas para aplicar as políticas de 

remoção, menos penoso ainda seria aplicar um conceito que “explicasse” todo 

aquele universo a partir da redução e generalização dos diferentes movimentos 

que se dava sobre a cidade. 

Como a evolução do morro da Favella, além de todo o mito que girava 

ao seu redor, era o mais comentado na imprensa local, logo sua fama 

estendeu-se a todas as ocupações, e a partir de 1920 o nome Favella passa a 

ser escrito com letra minúscula, transformando-se então em uma categoria de 

análise dentro dos quadros de estudos sobre habitação no Brasil.  

Os problemas da República, agora encontravam-se muito mais próximo 

de seu controle. Não era mais no sertão em alguma insurgência pelo direito a 

terra e a simples sobrevivência que se localizavam os problemas sociais da 

República. No entanto as leituras que se faziam sobre as favelas se 

encaixavam em uma dicotomia de cidade/rural ou então cidade/favela. Este 

pensamento da época pode ser expresso dentro da seguinte passagem 

retirada da Gazeta de Noticias, em 1908: 

 
Eu tinha do Morro de Santo Antonio onde pobres 
operários se aglomeravam a espera de habitações, 
e a tentação veio de acompanhar a seresta. [...] O 
morro era como outro qualquer morro. Um caminho 
amplo e mal tratado, descobrindo de um lado, em 
planos que mais e mais se alargavam, a iluminação 
da cidade. [...] Acompanhei-os e dei num outro 
mundo. (MARTIN Apud VALLADARES. 1971: 51 – 
53) 
 

Esta maneira de pensar a favela como um espaço isolado da cidade, em 

muito fez adiar a compreensão de que esta estrutura estava relacionada a 
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forma como se dava a produção da cidade e quais classes sociais estavam 

envolvidos nas decisões na produção do espaço urbano. 

Tentando reforçar a compreensão acerca desta relação que, a nosso 

ver, concorreu para criar sobre as favelas um imaginário que a manteve como 

um corpo estranho à cidade retomamos uma breve discussão sobre os eventos 

em Vaza Barris. Pois entendemos que sem sombra de duvida que Canudos é 

símbolo de uma resistência do sertanejo, que estava associada a sua 

reprodução enquanto ser humano. 

Estavam ali aqueles jagunços motivados pela necessidade de alimentar-

se e pela necessidade do habitar. E é esta segunda necessidade que nos 

motiva a retomar de forma breve o histórico da ocupação de Canudos para 

pensar sobre a origem das favelas no Brasil.  

Se analisássemos o conceito de ocupação e de favela, fazendo analogia 

a gênese de Canudos, teríamos no momento da organização dos sertanejos, 

pela figura de Conselheiro, até a tomada do Arraial de Belo Monte uma 

ocupação: 

As ocupações ocorrem em bloco, ou seja, certo numero 
de famílias procura juntamente uma área para instalar-
se. Esta ocupação da área ocorre em um mesmo dia 
para todo o grupo. As ocupações caracterizam-se por 
uma mobilização anterior. As construções, embora da 
responsabilidade de cada família ocupante, são 
realizadas em verdadeiros “mutirões”, em que as 
famílias que não contam com homens, são auxiliadas 
por outras. (RODRIGUES, p. 43, 2001). 

 
 
Ainda dentro de nossa especulação, se atentarmos que um dos grandes 

motivos de Conselheiro ter despertado a ira de coronéis pelo nordeste, estava 

associada ao fato de que ele prometia terra para todos que fossem procurá-la 

em Canudos, acentuando o processo de esvaziamento dos funcionários das 

propriedades agrícolas da região. Desta forma, pensamos então na grande 

quantidade de famílias que chegavam após a ocupação de Canudos e que 

podiam levantar suas casas. Agora visitamos o conjunto de características que 

definem uma favela, mais uma vez baseando-se no trabalho de Rodrigues: 

A favela caracteriza-se por ser uma ocupação individual 
e cotidiana, ou seja, aqueles que não têm onde morar, 
procuram um lugar para instalar-se com sua família. 
Procuram um lugar, conversam com os moradores já 
existentes e ao encontrar um pedaço de chão, 
constroem seu barraco, ou então compram um barraco 
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já pronto. A construção é feita individualmente, ou com a 
família, ou ainda com a ajuda de amigos. (RODRIGUES,  
p 43. 2001). 

 
 

Ambas as definições apresentadas pela autora, relacionam-se a 

característica da definição dada pelo IBGE sobre o conceito que define a favela 

como uma categoria de estudo, pois ressalta que “estas ocupações são 

também, como as favelas, irregulares do ponto de vista jurídico da propriedade 

da terra”, no que a definição do IBGE estabelece a favela como "agrupamentos 

de 50 ou mais domicílios ocupando densa e desordenadamente o espaço sem 

a existência de títulos de propriedade” (IBGE,1996). 

Embora a população de Canudos tenha sido bastante representativa, e 

com uma dinâmica interna bastante ativa. Sua área de abrangência estava 

restrita ao espaço rural, e sua condição de irregularidade não a colocava em 

posição de tomar ou participar das decisões do poder nacional. Desta forma, 

por seu tamanho, não era cidade, nem mesmo vila; era uma ocupação, mas 

não se tornou uma favela. As leituras de o que vem a ser uma favela são 

posteriores a Canudos e referem-se a um fenômeno urbano. 

 

A Geografia na Marginalização das Favelas 

 

Uma compreensão de mundo que expressa nossa convicção está 

expressa na apresentação da obra de Henry Lefebvre “O Direito a Cidade” na 

qual, expõe:”Durante longos séculos, a Terra foi o grande laboratório do 

homem; só a pouco tempo é que a cidade assumiu esse papel.”(s/n,2006). 

Essa consideração de Lefebvre nos permite admitir um afastamento do Homem 

com a Natureza, na passagem de uma ordem vital para uma ordem racional, 

no qual, este ente complexificou suas relações ao longo do tempo com o 

mundo, no entanto, distanciou-se ao ponto de não se reconhecer mais como 

parte integrante desta Natureza (SANTOS,1996). 

Assim a cidade destaca-se hoje como o principal lócus de concentração 

e atividade da vida humana, mesmo o campo sofrendo os impactos da 

modernização tecnológica, característica do atual momento histórico, passa a 

compreender as demandas das cidades. Contudo para as áreas não atingidas 

pela tecnificação, resta uma visão de lugar bucólico, tradicional, arcaico, 
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primitivo. Classificações carregadas de valor e simbologias que remetem ao 

pensamento de um mundo Natural oposto ao atual estágio de racionalidade 

humana. Uma Natureza Social criada que comporta toda nossa contradição na 

busca de nossas realizações e perspectivas, desse modo, os mais variados. 

Algumas abordagens da Geografia Urbana ao referenciar-se ao 

fenômeno das favelas são na maioria das vezes relacionados e enquadrados 

nos “problemas urbanos”, dessa forma, diferentes conceitos que permeiam 

esse fenômeno acabam resultando em uma redução na sua legitimação como 

algo a ser solucionado não levando a questão a um debate mais focalizado. Se 

nos quadros disciplinares vigora uma Geografia Urbana comprometida com o 

pensamento urbanístico e que assim entende a favela como um flagelo na 

produção do espaço urbano, algo separado, por que não temos então uma 

Geografia das Favelas? O questionamento têm um caráter provocativo e 

irônico, pois como afirma Santos, (p. 105 - 106, 2000) em relação a 

fragmentação da ciência geográfica: 

Uma posição parcial da geografia frente ao seu objeto encontra 
abrigo nas fragmentações e dicotomias presentes em seu 
próprio seio, o que a torna teoricamente frágil. Conhecimentos 
operatórios e parcelares podem tornar-se entraves ao 
desenvolvimento da disciplina e de seu papel como ramo do 
conhecimento, particularmente quando parece tomar o lugar da 
geografia ou justificar autonomamente sua existência. [...] 
Tanto o mercado como a política às vezes inspiram soluções 
desse tipo. Não será o caso de certas propostas fundadas por 
exemplo nas geografias do turismo, do meio ambiente, da 
cultura, dos SIG’s, o de sugestões ditas de planejamento 
regional mas que, na verdade, beneficiam uma ou poucas 
atividades em dado momento? 
 

Ao reduzirmos os movimentos humanos organizados de forma 

conflitante ao pensamento urbanístico dominante ignoramos a possibilidades 

de atuar junto a esses novos fenômenos desconsiderando sua dinâmica em 

nossos próprios estudos, e não considerar sua evolução particular no 

espaço/tempo. Assim, cristalizamos através da equalização de tal 

espacialidade, no futuro. Relegamos a esse grupo humano desde sua gênese 

uma única relação possível com todo o restante da cidade ao aplicar o atual 

conceito de favela, sobretudo seus aspectos subjetivos. 
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Assim, recorremos a algumas definições do conceito de favela presentes 

em obras geográficas nos diferentes modos de divulgação do pensamento 

geográfico, bem como anais de eventos científicos, livros técnicos e didáticos. 

Comecemos retomando o já apresentado conceito do IBGE, no qual 

destaca como sendo favela: "agrupamentos de 50 ou mais domicílios ocupando 

densa e desordenadamente o espaço sem a existência de títulos de 

propriedade.”()Sobre este conceito acreditamos já ser lugar comum dentro das 

salas de discussão acerca do tema que a definição se aproxima mais de uma 

descrição de paisagem, exceto pela questão jurídica, do que uma aproximação 

história destes fenômenos com suas características locais e próprias do 

processo de formação. parece nítido tal conceito estar em pé com a ideologia 

urbanística dominante. 

Outra definição em análise é fornecido por Souza (2003), que toma 

como termo técnico a para apresentar suas considerações sobre o que vem a 

ser favela. O autor destaca que: 

As favelas apresentam varias características, mas nenhuma 
delas parece ser tão especifica quanto seu status jurídico 
ilegal, na qualidade de ocupação de terras públicas ou 
privadas pertencentes a terceiros. A pobreza de sua 
população é, sem duvida, uma característica distintiva muito 
comum, mas o nível de pobreza é bastante variável não só 
entre favelas (uma favela recente de periferia tende a ser mais 
pobre, na media, que uma favela antiga e consolidada, 
localizada próxima a bairros privilegiados), mas também no 
interior de favelas grandes e consolidadas, especialmente 
quando situadas em áreas valorizadas. A carência de infra-
estrutura assim como a pobreza, é, igualmente, uma 
característica muito comum, mas, não menos que a pobreza, 
variável.  A esses critérios se poderiam acrescentar a malha 
viária totalmente irregular e mais alguns outros. (p.173) 

 

O autor citado não faz um esforço de conceituação, mas sim reproduz 

um pensamento corrente sobre as favelas. Ao mencionar a irregularidade da 

malha viária ressalta uma analise baseada nas ausências, uma descrição da 

favela a partir do ideal urbano, uma constatação feita daquilo que falta em um e 

que tem no outro. Contudo, elenca novos elemento alem da constatação 

jurídica que denunciam um caráter implícito nas favelas, que é o da questão da 

pobreza, porém com o cuidado de fazer diferenciação entre diferentes grupos 

de renda em diferentes favelas ou mesmo internamente a elas. 
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O professor Milton Santos (2004) analisando as implicações da favela 

com o circuito inferior em “O Espaço Dividido” compreende a favela com 

características internas muito diversas, com um enfoque sobretudo, econômico, 

apresenta um amplo espectro de reações internas e destaca que: 

Favelas e cortiços constituem, nos paises subdesenvolvidos, 
uma realidade mutável [...] com efeito a favela não reúne todos 
os pobres de uma cidade, e nem todos que nela vivem podem 
ser definidos segundo os mesmos critérios de pobreza. Uma 
favela pode compreender tanto biscateiros, que vivem de 
rendas ocasionais, como assalariados dos serviços e das 
indústrias e mesmo pequenos empresários. (p. 75) 

 

A apreciação do fenômeno feita por Santos permitiria ao tentar se 

aprofundar em uma metodologia de análise interna dessas espacialidades, 

romper com o caráter de homogeneização que sugerem grande parte do 

pensamento corrente sobre as favelas, já que o autor destaca o “caráter 

mutável” desta obra humana. Destacamos que nossa intenção não é ignorar o 

caráter do descaso existente para com a população nas favelas. Mas sobre a 

ausência de uma metodologia de análise não centrada na ideologia 

urbanocentrica. O que a nosso ver é também um descaso com as 

possibilidades de aplicação de estudos geográficos. 

Como abordado por Valla (p. 27,1986) a cerca da discussão das origens 

das favelas na dita “História Oficial”, onde percebe que o relato de sua gênese 

começa com uma discussão de como acabar com as favelas “escamoteando, 

dessa forma, o reconhecimento e esclarecimento de tudo o que contribuiu para 

que as favelas tivessem existência.” Esse mesmo autor ainda aponta que: 

ao colocar em discussão da visão dos dominantes sobre as 
favelas procuramos demonstrar que imbutido no interior desse 
ponto há um outro aspecto metodológico: quem coloca o 
problema da favela, seja acadêmico ou administrativo, são os 
próprios construtores da favela. (VALLA, p.27, 1986) 

 

Por último, apresentamos o conceito retirado do “vocabulário crítico” de 

uma pequena obra de Andrade, no qual destaca sendo as “Favelas: Bairros 

pobres, marginais às cidades, formados por habitações improvisadas e em 

geral habitadas por pessoas muito pobres.” (p. 63, 1988) 

Por se tratar esse trabalho de uma obra introdutória aos estudos 

geográficos acadêmicos imprimem uma noção primeira e fundante, aos 
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estudantes, desses espaços da maneira a qual estamos tentando nos opor, 

pois o conceito não apresenta para o futuro pesquisador em Geografia uma 

noção diferente de pensamento já corrente pela sociedade. 

Esse trabalho tem um caráter preliminar acerca de pensar um conceito 

que compreenda a favela, novas possibilidades de estudos, e não somente 

uma redução como obriga o atual conceito. Muito estamos nos esforçando em 

criticar os conceitos ou as abordagens de nossos mestres como forma de 

tentar encontrar um caminho que oriente um rompimento com as impressões 

infringidas em nossa formação no pensamento geográfico. 

Dialogando com as propostas de Silva (2007) conservamos a convicção 

de que as definições do que vem a ser a favela são baseadas na interpretação 

daquilo que ela não é mais do que aquilo que ela é. Como vimos tentando 

afirmar, essa noção está baseada em uma compreensão num mundo orientado 

pela ideologia do modo de produção urbano onde “as diferentes classes e 

frações de classes estão envolvidas numa luta propriamente simbólica para 

imporem a definição do mundo social mais conforme seus interesses” 

(BORDIEU apud SILVA, 2007.p-211). Podemos considerar sobre estas trocas 

e representação de mundo - pensando em qual fragmento destas classes 

sociais os elabora – o que os livros didáticos, obrigatórios muitas das vezes, 

orientam acerca desta questão. 

 

Considerações finais 

Tentamos nesse artigo dialogar com um pensamento em voga que 

busca uma alternativa ao modelo civilizatório imposto pelo discurso neoliberal 

fundados no eurocentrismo, assim, destacamos um dos aspectos do modo de 

produção capitalista manifesto dentro deste modelo que é o modo de vida 

pautado no mundo Urbano como o único possível. Pensamento esse esboçado 

na citação a seguir: 

O neoliberalismo é debatido e combatido como uma teoria 
econômica, quando na realidade deve ser compreendido como 
o discurso hegemônico de um modelo civilizatório [...] Na 
sociedade moderna as relações sociais são naturalizadas, 
assim a atual configuração do mundo apresenta-se como única 
possível. (LANDER, p. 21 – 22, 2005) 
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 Nesse sentido, entendemos que o modo como vem sendo estudadas as 

favelas engessam sua compreensão como fenômeno singular, pois se para o 

pensamento neoliberal, leia-se o dos urbanistas, o atual estágio da sociedade é 

tido como o mais avançado, reduzindo a uma única interpretação, onde a 

favela é a representação do lugar das ausências (em relação ao urbano). 

Assim, outras alternativas nos estudos das favelas aparecem como 

impensáveis – entendida aqui como sendo: “O impensável é aquilo que não 

pode ser concebido dentro do leque de alternativas disponíveis, aquilo que 

subverte as respostas, pois desafia os termos com os quais se formulam as 

perguntas”. (TROUILLOT, apud LANDER, p. 41, 2005) 

 A posição social, a voz dos favelados, dentro da sociedade, é 

hierarquicamente inferiorizada dentro da ciência, nossa metodologia de 

fragmentação do mundo através de conceitos e categorias tem reproduzido 

esta hierarquia nos permitindo fazer estudos sobre as favelas somente do 

ponto de vista de uma sociedade que se reproduz à sombra da superioridade 

histórica européia, entendendo seu compromisso com o projeto e ideologia 

proposto pelo urbanismo. 

 O histórico de evolução do conceito de favela no Brasil nos conduz a 

uma busca que remete o histórico da capital do País no século XIX, e tal 

história orientou um imaginário expresso em seu atual conceito. As favelas 

embora sejam manifestações da contradição da produção urbana, são lidas 

como algo externo a produção das cidades. A favela como o lugar do “Outro” 

na cidade. 

Ainda sim, nossos mestres nos balizam para uma outra interpretação 

possível de ver o mundo e nesse caso estendido as favelas, contido no 

pensamento de Santos (p. 24, 2006) e no qual finaliza nossos esforços para o 

entendimento do fenômeno e da necessidade de sua melhor conceituação: 

Mas o lugar, que e o quadro de uma referenda pragmática ao 
mundo, e, também, o teatro das paixões humanas, 
responsáveis, através da ação comunicativa, das mais diversas 
manifestações da espontaneidade e da criatividade! 
É por isso que são os mais pobres na cidade que apontam o 
futuro. Parafraseando Heidegger, quando trabalha a questão 
do morar, a relação do homem com o lugar, quase diríamos 
que as classes médias e ricas não moram, a relação fecunda 
com o território e feita pelos mais pobres. Os ricos e as classes 
médias, de tanto olhar para fora por essa busca incessante de 
cosmopolitismo, reduzem a capacidade de uma relação 
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fecunda com o território próximo. Riqueza que e deixada aos 
pobres e migrantes. [...] São os pobres e migrantes que melhor 
se adaptam a cidade porque são obrigados a tratar o espaço 
em torno de um modo selvagem que e necessário conhecer 
para sobreviver. Nós, as classes médias, não necessitamos. 
Daí a nossa preguiça intelectual, a nossa incapacidade de ver 
a realidade e de interpretar o mundo. 

 

 Entendemos então que a paisagem é produto da cultura de uma 

sociedade, e que na nossa, composta por diferentes classes sociais 

hierarquizadas segundo suas possibilidades econômicas, o que se difunde em 

geral sobre as favelas é que, estes são espaços da ilegalidade, marginalidade, 

criminalidade e insalubridade. Tal forma de promover esta compreensão da 

favela tem sua relação com o próprio modo de produção. Concordamos que o 

estudo da favela é uma questão sobre a qual o geógrafo deve debruçar seu 

esforço, expondo os aspectos negativos para o conjunto da sociedade, no 

entanto uma outra Geografia sobre as favelas pode ser possível. 
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