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Observatório de Favelas

Fundado em 2001, o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro é uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público sediada no Conjunto de Favelas 
da Maré, dedicada à produção de conhecimento e metodologias visando incidir em produção de conhecimento e metodologias visando incidir em 

políticas públicas sobre as favelas e promover o direito à cidade.políticas públicas sobre as favelas e promover o direito à cidade.



Buscamos construir experiências que superem as desigualdadessuperem as desigualdades 
e fortaleçam a democraciafortaleçam a democracia a partir da afirmação das favelas e favelas e 

periferias como territórios de potênciasperiferias como territórios de potências e direitos.

missão

https://www.linkedin.com/company/defavelas/?originalSubdomain=br
https://www.instagram.com/defavelas/
https://twitter.com/defavelas
https://www.facebook.com/Observatoriodefavelas/
https://www.youtube.com/results?search_query=observat%C3%B3rio+de+favelas
http://www.observatoriodefavelas.org.br/?fbclid=IwAR01f8BL17kc1ALbE1EmYU7xIYZEpaIymDYFW2xpeN-YL3hm_ZDJIOtYYek
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Arena Carioca Carlos  
Roberto de Oliveira - Dicró



arena dicró

Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

A Arena Dicró é um equipamento municipal de cultura cogerido 
pela SMC e Observatório de Favelas.

Gestão Cultural - Isabela Souza
Coordenação – Rebeca Brandão

Assistente de Coordenação - Carolina Meirelles
Assistente Administrativo – José Carlos dos Reis

Produção - Ana Paula Gualberto
Produção de Mobilização – Marina Xavier e Thiago Dutra

Comunicação - Talita Nascimento e Ellen Cristina Marques
Vigia Noturno 1 – Wellington Luiz
Vigia Noturno 2 – Marcelo Horácio

Auxiliar de Manutenção Predial 2 - Wilton Oliveira
Auxiliar de Serviços Gerais 1 – Alberto Freitas

Equipe



arena dicró

Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

Nosso compromisso objetivo é com a instituição de processos concretos de 
produção, difusão, mobilização e formação cultural, uma vez que consideramos 

que esses quatro eixos são inseparáveis para que a Arena Carioca Carlos Roberto 
de Oliveira - Dicró continue se afirmando equipamento público de qualidade nas 

dinâmicas e fluxos culturais cariocas.

Nossa metodologia de trabalho compreende 39 atividades distribuídas em 7 eixos, 
que atendem diretamente nosso desejo de atingir integralmente os objetivos e 

metas com os quais estamos comprometidos. Além destes, em 2019 trabalhamos 
principalmente a perspectiva da mobilização e articulação territorial, nossa maior 
frente de atuação durante o ano. Os sete eixos de atividades são: aulões, oficinas 
regulares, cursos livres, programação regular, participação ampliada, residências 

artísticas e transbordamentos.

Objetivos

Metodologia



arena dicró

Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

797 atividades797 atividades distribuídas em ações de arte e educação, artes visuais, 
circo, cursos e oficinas, dança, multilinguagens, teatro e música.

Atendimento do público total de 60.003 pessoas60.003 pessoas. Destes, se destacam as 
residências artísticas e vivências, que a cada ano apresentam números e 

resultados cada vez mais expressivos. Em 2019 realizamos e/ou recebemos 
106 atividades dentro deste eixo, por onde mais de 30 projetos passaram, 

além dos grupos viventes.

Atividades realizadas

Resultados



arena dicró

Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

Público múltiplo, em termos de faixa etária, gênero, condição econômica, local de residência, 
etc., priorizando receber e realizar projetos que visibilizem, através de ações artísticas, 

sujeitos historicamente invisibilizados, principalmente as populações que residem nas regiões 
populares, periferias e favelas da cidade do Rio de Janeiro.

Patrocínio
Secretaria Municipal de Cultura do Rio de 

Janeiro

Apoio
Água Mineral Donna Natureza

Academia Valéria Moreyra

Parcerias

Perfil do público beneficiário/atendido

Beneficiários diretos
60.003

Beneficiários indiretos
300.000

4a  CRE
Arranjo Local PenhaArte Transformadora

Basílica N. S. da Penha
CEM

Coletivo Semana da Leopoldina
CRAS João Fassarela

Engenharia de Produção - UNIRIO
Festival LivMundi

Letras Português - LIBRAS - 
UFRJ

Pensar Cine 
Resistência Cultural

Resistência Funk
SESC Ramos

Teatro da Laje
Teatro em Comunidades - UNIRIO



AGÊNCIA DE NARRATIVAS 
/ NARRA 



narra

AGÊNCIA DE NARRATIVAS

A Agência de Narrativas / Narra é uma agência escola de produção de 
narrativas inovadoras, que ultrapassem os limites da mídia comunitária 

ou do site de notícias, e abram caminho para um jornalismo investigativo 
baseado em dados, responsável, dinâmico, que seja capaz de combater “fake  

news” e “pós-verdades”. A estratégia fundamental para isto se dá através 
do protagonismo de jovens de origem popular, que têm na sua performance 

diária um repositório potente de canais de disputa política, estética e 
ideológica para estes tempos de crise institucional e de representação.

Elena Wesley - Jornalista Supervisora
Priscilla Barbosa - Produtora Executiva

Gilberto Vieira - Coordenador/Data_Labe

Equipe



narra

AGÊNCIA DE NARRATIVAS

Oferecer formação a jovens periféricos, geralmente privados de 
oportunidades, de forma que possam ter acesso a ferramentas de 

comunicação que potencializem suas narrativas e favoreçam seu ingresso no 
mercado do jornalismo.

Os jovens receberam o tema da pesquisa realizada pelo eixo de Direito à 
Vida e Segurança Pública, para produção de narrativas sobre o homicídio 

de adolescentes motivados por confrontos armados, lesbofobia, feminicídio, 
entre outros. O grupo se dividiu para pesquisar conteúdos já publicados 

a respeito dos assuntos escolhidos, como matérias e artigos, fontes 
relacionadas ao tema, dados e entrevistas a personagens e especialistas. 

As tarefas foram cumpridas de forma concomitante às aulas práticas que os 
capacitaram para executar o formato escolhido, entre elas texto, fotografia, 

audiovisual e, neste último módulo, jornalismo em quadrinhos.

Objetivos

Metodologia



narra

AGÊNCIA DE NARRATIVAS

Produtos principais Resultados

• Exposição “Becos, Vielas, Favelas”, na Galeria 535

• Plano de Comunicação e briefing de peças para o Fórum 
Basta de Violência

• Reportagem “Como familiares e amigos preservam 
a memória de jovens vítimas de homicídio do Rio”, 

publicada no HuffPost Brasil

• Reportagem “Máquina de Moer Preto”, publicada em 
The Intercept Brasil

• Revista em Quadrinhos “Memórias”

• Onze jovens jornalistas formados

• Oito jovens inseridos no mercado da comunicação 
como estagiários, repórteres trainees ou freelancers, em 
empresas como Revista Piauí, The Intercept Brasil, Redes 

da Maré, Jornal O Dia, Globosat, entre outras

• 13 jovens adquirindo renda com a prestação de serviços 
da agência

• Divulgação da campanha de dois anos de funcionamento 
do Fórum Basta de Violência - Outra Maré é Possível

• Prêmio pelo terceiro lugar na Feira de Negócios Shell 
Iniciativa Jovem

https://www.huffpostbrasil.com/entry/assassinatos-rio_br_5d499f65e4b0244052e1e254
https://www.huffpostbrasil.com/entry/assassinatos-rio_br_5d499f65e4b0244052e1e254
https://theintercept.com/2019/09/22/degase-jovens-socioeducativo-rj/
http://of.org.br/wp-content/uploads/2020/04/MEM%C3%93RIAS_QUADRINHOS.pdf


narra

AGÊNCIA DE NARRATIVAS

Beneficiários diretos
17 

Beneficiários indiretos
85

Jovens jornalistas e leitores dos produtos.

Perfil do público beneficiado/atendido

Patrocínio / Apoio
Ford Foundation

Parceria
Data_labe

Parcerias estratégicas
Énois

The Intercept
Instituto JCA

GlobalGRACE Brasil
Cidade Escola Aprendiz

Dona Comunicação



Galpão Bela Maré



Galpão Bela Maré
Inaugurado em 2011, o Galpão Bela Maré, localizado no Conjunto de Favelas da Maré, representa o projeto 

institucional do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, em parceria com a Produtora Automatica, na 
construção de um espaço alternativo dentro do cenário das artes do Rio de Janeiro metropolitano.

O espaço existe com o objetivo de contribuir para a democratização e difusão de todos os tipos de expressões 
artísticas e seu amplo funcionamento comprova como é possível descentralizar tanto os equipamentos 

culturais quanto as possibilidades de fruição estética na cidade e, com efeito, reconhecer os/as moradores/
as dos territórios populares como cidadãos/ãs com plenos/as de direitos, afastando-os/as dos juízos de valor 
hegemônicos, que estigmatizam, criminalizam e muitas vezes são omissos à sujeitos/as e territórios fora dos 

eixos centrais.

Equipe
Claudia ferreira - Educadora responsável pelo Espaço de Leitura

Danielle Francisco – Coordenação
Érika Lemos - Educadora

Carolina Aleixo - Educadora
Gabi Vidal - Articulação e Mobilização Territorial

Isabela Souza - Coordenação Geral

Jean Carlos - Coordenador de Educação
Luiz Gonzaga - Zeladoria

Michelle Caitano - Produtora
Joana Pinheiro - Comunicadora

Nyl de Sousa - Comunicador
Sarah Host - Assistente Administrativo-financeira

http://automatica.art.br/


Galpão Bela Maré

Receber e produzir exposições, mostras e experiências diversas nos campos 
das artes e da educação, contribuindo com a democratização de equipamentos 

culturais e possibilidades de fruição, formação e produção artísticas

Há uma aposta política por, a partir deste território das artes, propor e 
visibilizar agendas de superação de desigualdades e de radicalização da 

democracia, construindo processos cada vez mais consistentes de através da 
arte visibilizar sujeitos/as, territórios e questões periféricas.

Objetivos

Metodologia



Galpão Bela Maré

Produtos principais

• Exposição “Bela Verão Transcendências” 
(janeiro e fevereiro/2019)

• Exposição “Metrópole Transcultural: Retrato das Metrópoles do Rio de Janeiro” (março a maio/2019) Assista o vídeo 
síntese AQUI

• Mostra Museu Migrante (maio/2019)

• Percursos Criativos para Culturas de Equidade / GlobalGRACE - evento com parceiros (maio/2019)

• Festa Conexão G - evento com parceiros (maio/2019)

• Projeto “Vou Fazer Arte 2” (junho e agosto/2019) Assista o vídeo síntese AQUI 

https://www.youtube.com/watch?v=_wS8HAfOK6Y&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=ld6zWXx42EI&t=1


Galpão Bela Maré

Resultados

• Visitantes:11.225 pessoas

• 4 exposições

• 2 Projetos Artístico-pedagógicos

• Ebook Vou Fazer Arte 2 

• Catálogo Metrópole Transcultural

• Oficinas de Cinema Negro - parceria SESC Ramos (agosto a novembro/2019)

• CRIPTOFUNK  - evento com parceiros (Setembro/2019)
AMARÉARTE (Novembro/2019)

• ELÃ – Escola Livre de Artes (agosto/2019 a fevereiro/2020) Assista o vídeo 
síntese AQUI 

Produtos principais

http://of.org.br/wp-content/uploads/2019/11/BOOK_VFA2-1.pdf
http://of.org.br/wp-content/uploads/2019/11/CATALOGOMetr%C3%B3poleTranscultural2019pagdupla.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TzRkR9a3Wj0&list=PL9VRlgmcshTkVOuubByBfJfSbilzBc_oc


Galpão Bela Maré

• Estudantes das escolas da rede pública de ensino básico com ênfase nos níveis Fundamental I e II, 
Ensino Médio e EJA.

• Pesquisadores e artistas de diferentes áreas: arte, educação, letras, cinema, geografia, produção 
cultural, etc.

• Profissionais das áreas de agenciamento sociocultural ligados às diferentes secretarias municipal 
e estadual.

• Estudantes universitários, professores em geral, produtores culturais, artistas plásticos, formadores 
de opinião.

• Lideranças comunitárias e moradores da Maré.

Perfil do público beneficiado/atendido



Galpão Bela Maré

Beneficiários diretos
11.225 pessoas 

Beneficiários indiretos
56.125 pessoas

Patrocínio / Apoio
Itaú (via Lei Rouanet)

Funarte (Edital Periferias e Interiores)
Sesi/Firjan (Edital)

Globo (Via Lei do Iss) 
Amil (Via Lei do Iss)

Parcerias
Arena Carioca Dicró

Casa Fluminense
Cineminha no Beco

Colégio Estadual João Borges
Conexão G

Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage

Escola Municipal Clotilde 
Guimarães

Escola Municipal Olimpíadas 
2016

Fundação Roberto Marinho
Instituto Vida Real

Instituto JCA
Luta Pela Paz

Redes da maré
Sesc Ramos



GlobalGRACE



GlobalGRACE

Global Gender & Cultures of Equality (www.globalgrace.net) é um programa de pesquisa de 
51 meses de duração (2018-2021) financiado pelo Global Challenge Research Fund (GCRF/RCUK). O 

projeto mobiliza intervenções artísticas, curadorias e exibições públicas para pesquisar e possibilitar 
abordagens de gênero que contribuam para o bem-estar internacionalmente. Liderado por uma equipe 

de pesquisadoras/es de Goldsmiths, University of London, o projeto inclui acadêmicas/os e ONGs de 
Bangladesh, Brasil, México, Filipinas, África do Sul e Reino Unido. 

No Brasil, o projeto vem sendo desenvolvido por meio da parceria entre o Instituto de Relações 
Internacionais da PUC-Rio (IRI/PUC-Rio) e as ONGs Promundo, UNIperiferias e Observatório de Favelas.

Equipe
Marta Fernandez (Instituto de Relações Internacionais Puc-Rio) e Tatiana 

Moura (UniPeriferias e Promundo) - Coordenadoras
Linda Cerdeira e Rafaela Cotta - Pesquisadoras Promundo

Isabela Souza - Pesquisadora Observatório de Favelas
Andréa Gill - Pesquisadora Pós-Doc Puc-Rio
Douglas Viana - Pesquisador UNIperiferias

www.globalgrace.net


GlobalGRACE

O pacote de trabalho brasileiro intitulado “Descolonizando o conhecimento 
e refazendo as masculinidades através da arte: culturas de igualdade 

nas periferias urbanas do Rio de Janeiro” tem como foco a produção de 
masculinidades não violentas nas periferias urbanas do Rio de Janeiro, 

sobretudo na Favela da Maré. Objetiva-se promover culturas de igualdade 
através da descolonização do conhecimento que desafie representações 
da favela como espaços de falta e de violência e demonstrar o poder e 

potencialidade da favela para criar novas relações de gênero.

O projeto prevê a construção de espaços de formação 
(Curso Livre), Residências Artísticas, Exposições e 

pesquisas.

Objetivos

Metodologia



GlobalGRACE
Atividades realizadas

Resultados

• Evento Percursos Criativos para Culturas de Equidade

• Exposição Museu do Migrante (MuMI) no Galpão Bela Maré

• Curso livre “Repensando gênero: arte, política e masculinidades”

• Participação no “2º Congreso Iberoamericano de Historia Urbana: Procesos históricos que explican 
la ciudad iberoamericana” que aconteceu de 25 a 29 de novembro de 2019 na Universidade nacional 

Autónoma de México, na Cidade do México. 

• Residência NoBela / Exposição no Galpão Bela Maré: 13 a 16 de novembro/2019

Em suas atividades de 2019 o projeto mobilizou cerca de 2000 pessoas e 
avançou significativamente na construção de uma agenda pública de debate e 
produção (artística, conceitual e metodológica) no campo das masculinidades.



GlobalGRACE

Beneficiários diretos
2000 pessoas

Beneficiários indiretos
10000 pessoas

Artistas, ativistas e pesquisadores.

Perfil do público beneficiado/atendido

Patrocínio / Apoio
Global Challenge Research Fund 

(GCRF/RCUK)

Parceria
Instituto de Relações Internacionais da 

Puc/Rio
Promundo

UniPeriferias
Centro de Estudos Sociais / CES Coimbra



IMAGENS DO POVO



IMAGEns DO POVO

O programa Imagens do Povo alia a técnica fotográfica às questões sociais, 
registrando o cotidiano das favelas através de uma percepção crítica que leva em conta 

o respeito aos direitos humanos e à cultura local. Como um centro de documentação,  
formação, atuação em rede e inserção de fotógrafos populares no mercado de trabalho, 

o Imagens do Povo desenvolve ações nas esferas da educação,  comunicação e arte 
com objetivo de democratizar o acesso à linguagem fotográfica, apresentando a 

fotografia como técnica de expressão e visão autoral da sociedade. 

Equipe

Aruan Braga- Diretor
Bira Carvalho - Coordenador

Francisco Valdean - Coordenador
Priscilla Souza- Produtora Executiva

Thais Ayomide- Fotógrafa e Professora
Davi Marcos - Fotógrafo e professor

Patrick Mendes- Fotógrafo
Veri VG - Fotógrafo

Marcia Farias- Fotógrafa
Chico César - Fotógrafo

Rosilene Milioti - Fotógrafa



IMAGEns DO POVO

O foco crítico do programa consiste em formar e promover documentaristas 
fotográficos como potenciais multiplicadores do saber adquirido, capazes de 

desenvolver trabalhos autorais de registro de espaços populares que valorizam as 
histórias e as práticas culturais de suas comunidades. Neste processo, fotógrafos 
e comunidades resgatam e fortalecem seus vínculos identitários a partir do uso 
da linguagem fotográfica, que se torna instrumento de acesso e mapeamento de 

diferentes expressões culturais e sociais dos territórios onde residem, ampliando as 
possibilidades de difusão de novas imagens destes locais.

Os 3 eixos de atuação desenvolvidos pelo Imagens do Povo são: 

1. Documentação e pesquisa
2. Formação

3. Difusão e articulação em rede de fotografia popular

Objetivos

Metodologia



IMAGEns DO POVO
Produtos principais

• Oficina de fotografia “Imagens da Metrópole”, em parceria com o Galpão Bela Maré e a Casa Fluminense

• Oficina de fotografia com jovens em privação de liberdade no Degase

• Três edições do “Imagens do Povo Convida”  (Alice Miceli, Evandro Teixeira e Januário Garcia)

• Curso de formação em fotografia “Lugar das Imagens” 

• Residência artística para releitura crítica do acervo em parceria com o Instituto Moreira Salles

• Ensaios coletivos para a Revista Periferias 
(Edições III e IV)

• Oficina Imagens, Juventude e Direitos Humanos em parceria com a ONU Brasil



IMAGEns DO POVO

Resultados

O ano de 2019 marcou um movimento contundente para a retomada das atividades 
do programa Imagens do Povo. Neste esforço, realizamos:

• 4 oficinas de curta duração

• 1 curso de média duração

• 2 exposições

• 3 edições do Imagens do Povo Convida

• 3 ensaios fotográficos para revistas 
nacionais e internacionais

• Diversas coberturas de eventos

• 1 residência artística

• Reativação do Banco de Imagens 

• Desenvolvimento do novo do site



IMAGEns DO POVO

Beneficiários diretos
180

Beneficiários indiretos
850

O público atendido é composto em sua maioria por jovens e adultos oriundos 
de territórios populares da cidade e da região metropolitana do Rio de Janeiro 
engajados e/ou interessados em desenvolver o olhar fotográfico para questões 

sociais da cidade e periferias.

Perfil do público beneficiado/atendido

Patrocínio / Apoio
Uber (via Lei do ISS)

IMS (Instituto Moreira Salles)
CAU/RJ (Conselho de Arquitetura 

do Rio de Janeiro) 
Revista PERIFERIAS

Parceria
Galpão Bela Maré
Casa Fluminense
Coletivo Zoio (CE)

Coletivo Favela uma foto por dia (MG)
Oficina de Imagens (MG)
Coletivo Grito na luta (AL)



PROGRAMA DE DIREITO À 
VIDA E SEGURANÇA PÚBLICA



PROGRAMA DE DIREITO À VIDA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

O Programa de Direito à Vida e Segurança Pública tem como objetivo contribuir 
para a formulação e implementação de ações e políticas públicas que tenham a 

valorização da vida como um princípio fundamental.  

Raquel Willadino – Coordenação   
Aline Maia Nascimento – Pesquisadora

João Felipe Brito - Pesquisador
Thais Gomes – Pesquisadora

Elaine Barbosa - Pesquisadora

Equipe



PROGRAMA DE DIREITO À VIDA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivos

1. Produção de conhecimento visando subsidiar políticas públicas de 
prevenção da violência e redução da letalidade.  

2. Elaboração, sistematização e difusão de metodologias de intervenção 
que buscam superar a lógica da “guerra às drogas” e fortalecer 

mecanismos e redes de proteção à vida.   

3. Sensibilização social e incidência política visando a priorização do 
tema da redução dos homicídios na agenda pública. 



PROGRAMA DE DIREITO À VIDA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

Metodologia

Foi realizada uma pesquisa qualitativa sobre homicídios de adolescentes e jovens no estado do RJ, a 
partir da perspectiva de familiares e amigos de vítimas. Buscou-se trabalhar com diferentes dinâmicas de 

homicídios que colocassem em evidência questões raciais, de gênero, sexualidade, etárias e territoriais 
envolvidas na produção da violência letal, bem como a atuação do Estado. Foram selecionados casos de 
homicídios que contemplassem:  intervenção policial; ação de grupos armados que disputam o controle 
de territórios; homicídios motivados por LGBTfobia e feminicídios. O estudo analisou: a trajetória de vida 
das vítimas; as dinâmicas de homicídios e a experiência dos familiares e amigos no pós-morte em três 

dimensões (ação do Estado; redes de solidariedade social e rituais de memória).       

O plano de trabalho também envolveu a produção de narrativas e de intervenções artísticas sensíveis 
sobre os temas pesquisados reforçando a desnaturalização dessas mortes, o direito à memória e a 

potência destas trajetórias interrompidas. Foram desenvolvidas ações de sensibilização, mobilização 
social e incidência política que buscaram contribuir para a desnaturalização da violência letal e pautar a 

redução de homicídios como prioridade na agenda pública. 



PROGRAMA DE DIREITO À VIDA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

Desenvolvimento da pesquisa “Tecendo Memórias” 

Desenvolvimento de metodologias de intervenção no campo da memória e ritualização de vítimas de violência letal de 
forma articulada com organizações parceiras, artistas, familiares e amigos de vítimas de homicídios

Desenvolvimento de estratégias de mobilização, intervenções artísticas e incidência no debate público buscando dar 
visibilidade para a potência das trajetórias de adolescentes e jovens que foram vítimas de violência letal e para o 

direito à memória

Construção de narrativas jornalísticas sensíveis sobre o tema da violência letal a partir do conhecimento produzido 
na pesquisa (reportagem e elaboração de uma História em Quadrinhos desenvolvida em parceria com Agência de 

Narrativas / Narra)

Atividades Realizadas

https://of.org.br/acervo/revista-em-quadrinhos-memorias/


PROGRAMA DE DIREITO À VIDA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

Atividades Realizadas

Colaboração na coordenação técnica de pesquisa desenvolvida pelo Comitê de prevenção de homicídios 
de Adolescentes do Rio de Janeiro

Produção do artigo “Las mamás de los asesinados: las horas que no miramos”, em parceria com a Casa de 
Las Estratégias de Medellín

Produção de publicação sobre ameaças de morte e mecanismos de proteção no RJ e em Medellín

Participação ativa nos seguintes espaços de incidência política: Comitê de Prevenção de 
Homicídios de Adolescentes do Rio de Janeiro; Fórum Basta de Violência, Outra Maré é possível; Fórum 

Territorial de Política de Drogas, Violência e Saúde. 



PROGRAMA DE DIREITO À VIDA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

Resultados

O projeto contribuiu para dar visibilidade a casos de homicídios de adolescentes e jovens, enfatizando 
especialmente memórias que familiares e amigos têm das vítimas. Os resultados obtidos na pesquisa 
“Tecendo Memórias” e as recomendações elaboradas qualificaram o trabalho de incidência política, 
apontando elementos relevantes para a construção de políticas e ações públicas de prevenção da 

violência letal e para o fortalecimento da luta por justiça, direito à memória e reparação. A estratégia de 
produção de conhecimento articulada à construção de intervenções artísticas e de narrativas sensíveis 

também potencializou processos de sensibilização e mobilização social para a temática. Adicionalmente, 
ampliamos o processo de difusão, nos níveis nacional e internacional, de metodologias voltadas para a 

proteção da vida. 



PROGRAMA DE DIREITO À VIDA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

Produtos

• Evento Tecendo Memórias. Intervenções Artísticas pela afirmação da Vida, realizado no dia 21 de 
setembro na Arena Dicró.  (Vídeo do evento)

• Seminário de lançamento da pesquisa “Tecendo Memórias. Homicídios de Adolescentes e Jovens no 
Estado do Rio de Janeiro”, realizado no dia 28 de novembro no Observatório de Favelas 

• Publicação da pesquisa “Tecendo Memórias. Homicídios de Adolescentes e Jovens no Estado do Rio de 
Janeiro (E-Book)

• Publicação “Amenazas de Muerte y Mecanismos de Protección a la Vida” (E-book) 

https://youtu.be/uYg8jaQKIzo
http://of.org.br/wp-content/uploads/2019/11/TecendoMemorias_OF.pdf
https://of.org.br/acervo/amenazas-de-muerte-y-mecanismos-de-proteccion-a-la-vida/


PROGRAMA DE DIREITO À VIDA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

As ações relacionadas aos eixos de metodologias de intervenção; sensibilização, mobilização social 
e incidência política alcançaram diferentes públicos incluindo: adolescentes e jovens, moradores de 

favelas, redes e movimentos de familiares de vítimas, organizações da sociedade civil, comunicadores, 
pesquisadores e gestores públicos que atuam no campo do direito à vida e do sistema de justiça e 

segurança pública.

Perfil do público beneficiado/atendido:

Beneficiários diretos
65 (13 famílias)

Beneficiários indiretos
325



PROGRAMA DE DIREITO À VIDA E 
SEGURANÇA PÚBLICA

Patrocínio / Apoio
Open Society Foundations

Parcerias

Rede de Mães e Familiares Vítimas da Violência de 
Estado da Baixada  Fluminense

Movimento Moleque
Redes da Maré

Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Fórum 
Grita Baixada

Casa Funk Social
Casa de Las Estrategias

Casa Fluminense
Luta pela Paz, Conexão G

ISER, LAV-UERJ, CEDECA-RJ Justiça Global
Rede de Comunidades e Movimentos contra a 

Violência; Comissão de Direitos Humanos da ALERJ; 
Defensoria Pública- RJ

Ouvidoria Externa da Defensoria Pública
Centro de Cidadania LGBT – Niterói

São Gonçalo

Duque de Caxias
Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

(ANTRA)
Anistia Internacional

CESEC
Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura
Instituto Maria e João Aleixo/ Uniperiferias

Instituto Raízes em Movimento
Coletivo Papo Reto

Fiocruz
UNICEF

Comitê de Prevenção de Homicídios de 
Adolescentes do Rio de Janeiro

Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na 
Adolescência

Cauce Ciudadano



Programa Impulso



Programa Impulso

Em 2018 o Observatório de Favelas foi selecionado através de um edital público para o 
programa de aceleração Impulso, realizado pelo Instituto Ekloos com apoio do Oi Futuro 
e da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Ao longo deste processo, que se 
encerrou em 2019, a diretoria do OF passou por mentorias, formações e reuniões de 

planejamento estratégico. 

Jorge Luis Barbosa
Elionalva Sousa Silva

Raquel Willadino 
Isabela Silva
Aruan Braga

Andrea Gomide - Instituto Ekloos
Mariana Santos - Instituto Ekloos

Equipe



Programa Impulso

Objetivos

Desenvolver o planejamento estratégico do Observatório de Favelas para os anos 
seguintes, considerando a transição realizada na diretoria da organização, tendo em 

vista a saída dos dois fundadores, Jailson Souza e Silva e Jorge Luis Barbosa. 
 

Metodologia

Foram realizados encontros quinzenais durante um ano entre a diretoria do 
Observatório e a equipe do Instituto Ekloos. Neles a equipe participou de mentorias, 

formações, planejamentos coletivos, construção de projetos e preparação para 
apresentações e para captação de recursos. 



Programa Impulso

Resultados

Ao longo dos 28 encontros do Programa de Aceleração, todos os projetos do Observatório de Favelas 
que compunham os 5 eixos de atuação – Educação, Direito à Vida e Segurança Pública, Arte e 

Território, Políticas Urbanas, Comunicação – foram analisados, tiveram seus beneficiários levantados 
e os diretores responsáveis por sua execução identificados.

Ao final do processo, a equipe ficou mais coesa e segura da direção estratégica e dos eixos de 
atuação. A partir destes resultados o novo funcionamento organizacional fortalecerá a totalidade dos 

projetos.



Programa Impulso

Patrocínio/Apoio
Instituto Ekloos

Oi Futuro

 
Produtos

1. Mapeamento detalhado de forças e fraquezas da organização

2. Construção de um plano de ação, voltado especialmente para as áreas de 
gestão e projetos/marketing

3. Elaboração de um planejamento estratégico

4. Formação para construção de projetos, apresentação e captação de recursos



TERRITÓRIO INVENTIVO



TERRITÓRIO INVENTIVO
O território Inventivo é o projeto guarda-chuva do eixo de Políticas 

Urbanas do Observatório e consiste em um conjunto de conceitos, pesquisas e 
propostas urbanas a partir de metodologias inovadoras, visando a construção 

de políticas urbanas a partir da cultura e da educação. Em linhas gerais, o 
projeto promove processos formativos e ações de incidência política baseados 

em atividades de reconhecimento de saberes e de práticas populares de 
potência em favelas e territórios populares. Buscamos formular e implementar 
ações, bem como estimular a construção de proposições que contribuam para 

superar as profundas desigualdades sociais da cidade.
 

Equipe
Jorge Luis Barbosa - Diretor

Aruan Braga - Diretor
Lino Teixeira - Coordenador



TERRITÓRIO INVENTIVO

Objetivos

Produzir conhecimentos sobre os espaços populares da cidade e contribuir também reflexão 
teórica e metodológica acerca das políticas urbanas. Em linhas gerais, trazemos a necessidade da 

compreensão do processo de formação das favelas e sua inserção na cidade contemporânea para a 
produção políticas urbanas pertinentes e alinhadas à sua realidade, na perspectiva de superação das 

desigualdades e construção de uma cidade plena.
 



TERRITÓRIO INVENTIVO

Metodologia

1. Os principais eixos de atuação desenvolvidos pelo Território Inventivo são: 
Reconhecimento das Potências: produção de análises, cartografias, mapeamentos e 

proposições urbanas em favelas; 

2. Mobilização: engajar diversos grupos e organizações atuantes nos processos de 
gestão e ocupação territorial; 

3. Formação: atividades formativas no campo da educação urbanística 
prioritariamente para jovens de favelas; 

4. Visibilização, difundir as agendas propositivas, consolidando os processos 
realizados, visando a influenciar políticas públicas e ações coletivas na cidade, assim 

como o debate público sobre as favelas.



TERRITÓRIO INVENTIVO
Atividades realizadas

• Curso de extensão “Territórios de Convivência” em parceria com a ECO/UFRJ

• Projeto de Extensão e pesquisa “Tijolinho” em parceria com a FAU/UFRJ sobre a transformação urbana e 
saberes construtivos populares desta comunidade

• Território Inventivo da Maré: sistematização e diálogos – processo de consolidação e transformação do 
projeto em uma tecnologia social

• Série de Seminários “Novos paradigmas para políticas urbanas na perspectiva da potência das periferias”

• Pesquisa exploratória sobre o mototaxistas da Maré

• Construção do Concurso de Ideias para o Congresso Internacional do Arquitetura UIA2020



TERRITÓRIO INVENTIVO

 
Principais resultados

• Obtenção do selo Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil

• Elaboração de produtos e materiais de sistematização e difusão da tecnologia Território Inventivo

• As favelas do Rio de Janeiro, em especial a Maré, foram reconhecidas como elemento fundamental nos 
debates sobre a cidade e o planejamento urbano no congresso UIA2020

• Ampliação da articulação com atores estratégicos e da participação em redes e fórum de incidência 
política



TERRITÓRIO INVENTIVO

Produtos

• Artigo publicado - “Territorialidades Inventivas da Cultura”, Observatório Itaú 
Cultural, 2019;

• Pesquisa publicada - “Mototaxistas na Maré”, Revista PERIFERIAS

• Ebook Território Inventivo

• Série de 4 vídeos curta: Território Inventivo, Cultura, Mobilidade e Espaço público e 
morada.

• Série de Seminários “Novos paradigmas para políticas urbanas na perspectiva da 
potência das periferias”

https://portal-assets.icnetworks.org/uploads/attachment/file/100044/Artigo_Territorialidades_portugu%C3%AAs.pdf
https://e78b017a-b3cc-4dab-9be3-1e5254117ca5.filesusr.com/ugd/3ce0fc_e12dc7bdce214417ba2a67fc291836e3.pdf
https://www.territorioinventivo.org.br/copia-videos
https://www.territorioinventivo.org.br/copia-videos-in-producao
https://www.territorioinventivo.org.br/copia-videos-in-producao
https://www.territorioinventivo.org.br/copia-videos-1
https://www.territorioinventivo.org.br/copia-videos-1


TERRITÓRIO INVENTIVO

Perfil do público beneficiado/atendido

O público atendido pelo Território Inventivo consiste, especialmente, em 
moradoras, moradores e lideranças comunitárias de territórios populares e 
favelas. Mas também se expande para atores que influenciam a construção 

da cidade, isto é, técnicos da administração pública, políticos, pesquisadores, 
professores e centros de pesquisa e formação.

Beneficiários diretos
80

Beneficiários indiretos
400

Patrocínio / Apoio
CAU/RJ (Conselho de Arquitetura do Rio de Janeiro)

 

Parcerias
ECO - Escola de Comunicação UFRJ

FAU - Faculdade de arquitetura e urbanismo UFRJ
IAB - Instituto dos arquitetos do Brasil

Instituto Bola pra Frente



SEMINÁRIO “DEFESA DA DEMOCRACIA EM 
TEMPOS ULTRACONSERVADORES”



SEMINÁRIO “DEFESA DA DEMOCRACIA EM 
TEMPOS ULTRACONSERVADORES”

A proposta deste seminário foi trazer para público o 
aprofundamento de discussões de caráter amplo e propositivo no 

campo da defesa da democracia e afirmação de direitos, buscando 
contribuir na formulação de propostas, elaboração de repertórios e 
fortalecimento de articulações da sociedade civil para fazer frente 

aos retrocessos em curso no país. 
 

Equipe
 

Raquel Willadino - Diretora
Isabela Souza - Diretora

Aruan Braga - Diretor
Elionalva Sousa - Diretora

Priscila Rodrigues - Coordenadora de Comunicação
Gabriela Nolasco - Designer

Sarah Horst - Produtora e Assistente Administrativo
Michelle Barros  - Produtora



SEMINÁRIO “DEFESA DA DEMOCRACIA EM 
TEMPOS ULTRACONSERVADORES”

Objetivo

O projeto teve como objetivo geral promover um amplo debate sobre 
questões que se fazem urgentes para a sociedade brasileira no 

atual momento histórico, buscando a afirmação da democracia e o 
protagonismo político de organizações e grupos populares.

Metodologia

O seminário foi estruturado como um encontro de dois dias que 
abordou a relação da democracia com pautas centrais para o 
Observatório de Favelas como o direito à vida; as narrativas e 

estéticas que sustentam a onda conservadora e nossas respostas a 
elas; e as interseccionalidades sociopolíticas de agendas identitárias 

e de territórios (favelas, quilombos, aldeias) para a conquista de 
direitos plurais.



SEMINÁRIO “DEFESA DA DEMOCRACIA EM 
TEMPOS ULTRACONSERVADORES”

Atividades

Sexta-feira, 23 de agosto de 2019
Mesa de abertura: “Defesa da Democracia em tempos Ultracoservadores” com a presença de 

Sueli Carneiro, Geledés - Instituto da Mulher Negra

Sábado, 24 de agosto de 2019
Mesa I “Direito à Vida como Fundamento da Democracia” com a presença da Rede de Mães 

e Familiares da Baixada Fluminense
Mesa II “Comunicação, Cultura e Política na definição do sentido da Democracia” com a 
presença de Flávia Oliveira, membro do Conselho Estratégico do Observatório de Favelas
Mesa III “Mulheres negras, indígenas e LGBTs diante das reações conservadoras” com a 

presença de Gilmara Cunha, fundadora do Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas
Também foi realizado um plano de comunicação e mobilização do evento. Durante o

seminário foi realizada cobertura colaborativa com postagens em tempo real nas três 
principais redes em que o Observatório de Favelas está inserido e tem significativo alcance 

de público (facebook, instagram e twitter).



SEMINÁRIO “DEFESA DA DEMOCRACIA EM 
TEMPOS ULTRACONSERVADORES”

Resultados 

O seminário analisou e debateu temas centrais para a defesa da democracia e o enfrentamento da onda conservadora 
e da conjuntura regressiva no país. Os debates estabelecidos possibilitaram não só dar visibilidade para violações e 

perdas de direitos, mas, sobretudo, fomentar a construção de proposições para fazer frente aos desafios e retrocessos 
em curso. Outro resultado relevante foi o protagonismo político de grupos e organizações populares. Este elemento 
esteve presente tanto na composição das mesas do seminário como na mobilização do público presente. A meta de 
público estabelecida previamente (100 pessoas) foi superada. Também cabe destacar a participação de pessoas e 

organizações que atuam em outros municípios da região metropolitana, principalmente da baixada fluminense.

Produtos principais

Vídeo síntese dos dois dias de seminário

10 Vídeos pílulas, de falas pontuais e de destaque de participantes das mesas e da plateia

1 álbum de fotos completo dos dois dias do evento

https://youtu.be/Cs1a6AHPpnE
https://youtu.be/XB7i5UHzhsY
https://youtu.be/XB7i5UHzhsY
https://www.facebook.com/pg/Observatoriodefavelas/photos/?tab=album&album_id=2478077552286492


SEMINÁRIO “DEFESA DA DEMOCRACIA EM 
TEMPOS ULTRACONSERVADORES”

Perfil do público 

O plano de comunicação do seminário buscou garantir uma ampla divulgação, mas a 
estratégia de mobilização teve como foco prioritário organizações e grupos populares.

Beneficiários diretos
161

Beneficiários indiretos
800

Apoio/ Patrocínio
Fundação Heinrich Böll 

Parcerias
Casa Fluminense; Instituto Maria e João 
Aleixo/ Uniperiferias; e Redes da Maré.



PESSOAS LGBTI+ EM PRIVAÇÃO 
DE LIBERDADE



PESSOAS LGBTI+ EM PRIVAÇÃO 
DE LIBERDADE

O projeto pretende desenvolver uma articulação junto a países do sul global na construção de ações de 
pesquisa e incidência sobre o encarceramento em massa de grupos periféricos, com um olhar particular 
para pessoas LGBTI+ das periferias.  Em seu estágio inicial tem uma abordagem exploratória, realizada 

por equipes no Brasil e na Índia para levantamento e análise de informações sobre as condições e 
particularidades do cárcere para a população LGBTI+ nestes países.

Equipe
Coordenação Geral: Fernando Fernandes (Universidade de Dundee/Uniperiferias) e Raquel Willadino (Observatório de Favelas).

Coordenação Executiva: Heloisa Melino (UNIperiferias).
Índia: Arijeet Ghosh e Sai Bourothu. (Commomwealth Human Rights Initiative)



PESSOAS LGBTI+ EM PRIVAÇÃO 
DE LIBERDADE

Objetivos 

Mobilizar processos de produção de conhecimento, articulação de redes e incidência política 
que visam contribuir para a formulação de ações e políticas públicas voltadas para a garantia 

de direitos de pessoas LGBTI+ em privação de liberdade.

Metodologia

No âmbito da pesquisa foi realizado levantamento e análise de estudos, bibliografia e 
instrumentos normativos sobre o tema desenvolvidos no Brasil, na Índia e outros países. 
A produção de conhecimento sobre o contexto brasileiro foi baseada na análise dados 
secundários e em diálogos estabelecidos com atores estratégicos que atuam com as 

temáticas priorizadas pelo projeto.   Também foram realizadas atividades formativas, debates 
públicos e ações de mobilização e articulação com movimentos LGBTI+, organizações da 

sociedade civil e gestores públicos que atuam no sistema prisional com foco na garantia de 
direitos das pessoas LGBTI+ em privação de liberdade.  



PESSOAS LGBTI+ EM PRIVAÇÃO 
DE LIBERDADE

Atividades

• Levantamento de pesquisas e instrumentos normativos sobre o tema no âmbito nacional e internacional

• Realização de entrevistas e reuniões de articulação com parceiros estratégicos locais e internacionais: organizações 
e movimentos LGBTI+, organizações da sociedade civil, pesquisadores e gestores públicos que atuam no sistema 

prisional 

• Organização do Seminário Internacional “Pessoas LGBTI+ em Privação Liberdade”, realizado de 1° a 5 de julho de 
2019 no Rio de Janeiro

• Organização de debate e construção coletiva de iniciativa de formação sobre gêneros e sexualidades. O encontro 
realizado no dia 23 de maio contou com a presença de Indianare Siqueira, idealizadora e fundadora do PreparaNem 

(curso pré-vestibular voltado a pessoas trans) e dirigente da Casa Nem e de Gilmara Cunha, fundadora do Grupo 
Conexão G de Cidadania LGBT nas Favelas



PESSOAS LGBTI+ EM PRIVAÇÃO 
DE LIBERDADE

Atividades

• Organização da Atividade “Resistências Políticas de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de Favelas e Periferias”, em 
parceria com UNIperiferias e Coletivo Resistência Lésbica na Maré, realizada no dia 07 de Setembro de 2019 no 

âmbito do I Festival de Cultura e Cidadania LGBTI de Favela, realizado pelo Grupo Conexão G na Maré

• Produção de textos e artigos 

Resultados

As ações desenvolvidas em 2019 possibilitaram a mobilização de organizações da sociedade civil, pesquisadores 
e agentes públicos para refletir sobre caminhos para uma agenda de pesquisa e incidência política em torno da 

garantia de direitos para população LGBTQI+ em privação de liberdade.



PESSOAS LGBTI+ EM PRIVAÇÃO 
DE LIBERDADE

Produtos

Seminário Internacional “ Pessoas LGBTI+ em Privação Liberdade”, realizado de 1° a 5 de julho de 2019 no Rio de 
Janeiro, com atividades no Galpão Bela Maré e nas sedes do Observatório de Favelas e Uniperiferias.

Publicações

• Capítulo: Pessoas LGBTI+ em privação de liberdade: rumo a agendas participa tórias e inclusivas de pesquisas e 
políticas nas periferias globais. Uma perspectiva do Brasil e da Índia. Autoria: Fernando Fernandes, Arijeet Ghosh, 

Heloisa Melino, Mariah Rafaela Silva, Clara Camatta & Raquel Willadino

• Resumo: “Classificação social no sistema moderno/colonial e a importância da agenda de pesquisa e políticas 
específicas para pessoas LGBTI+ em privação de liberdade” para Seminário Internacional Fazendo Gênero 12: Lugares 

de fala – direitos, diversidades, afetos, que será realizado de 26 a 31 de julho de 2020. Autoria: Heloisa Melino e 
Fernando Fernandes

• Resumo “The coloniality of punishment: analysing the Brazilian punishment complex through the experience 
of LGBTI+ people in deprivation of liberty”, de autoria de Fernando Fernandes e Heloisa Melino. apresentado na 

Conferência Anual da Escola de Educação e Serviço Social da Universidade de Dundee, Conceptualising the Individual 
in Social Change: Education and Social Work in an Era of Youth Action em 13 de Dezembro de 2019.

http://editoradevires.com.br/sdm_downloads/sexualidade-e-genero-na-prisao-lgbti-e-suas-passagens-pela-justica-criminal/
http://editoradevires.com.br/sdm_downloads/sexualidade-e-genero-na-prisao-lgbti-e-suas-passagens-pela-justica-criminal/


PESSOAS LGBTI+ EM PRIVAÇÃO 
DE LIBERDADE

Perfil do público 

Este projeto tem como público prioritário pessoas LGBTI+ em privação de liberdade mas 
também pretende alcançar organizações de direitos humanos que atuam no sistema prisional, 
organizações LGBTI+, gestores públicos e pesquisadores que atuam nas temáticas priorizadas 

pelo projeto.

Beneficiários diretos
50

Beneficiários indiretos
250

Apoio/ Patrocínio
Global Challenges Research Funding 

Scottish Funding Council

Parcerias 
Universidade de Dundee

Uniperiferias
Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas

ONG Somos – Comunicação Saúde e Sexualidade
 APT – Associação para a Prevenção de Tortura 

(Internacional)
Commonwealth Human Rights Initiative



COMUNICAÇÃO



COMUNICAÇÃO

Com papel central no Observatório de Favelas, a comunicação institucional tem o desafio 
de produzir, em múltiplas linguagens, contra narrativas sobre as favelas/ territórios 

populares e seus moradores, visibilizando e fortalecendo ações realizadas pela instituição, 
bem como por parceiros e outras redes que busquem romper com a lógica da carência.

Equipe 
Coordenação – Priscila Rodrigues e Piê Garcia

Direção de arte - Jefferson Sanchez
Assessoria de Imprensa - Gabriela Anastácia 

Designers - Gabriela Nolasco e Marcella Pizzolato
Comunicação (Arena Carioca Dicró) - Ellen Marques e Talita Nascimento

Comunicação (Galpão Bela Maré) - Felipe Sousa e Quitta Pinheiro



COMUNICAÇÃO

Objetivo

Intervir na disputa pela construção de novos imaginários sobre a cidade, contribuindo 
para ampliação dos repertórios de representação, por meio dos quais as favelas e 

espaços populares são concebidos em diferentes âmbitos da vida social. 

Metodologia

Atuação simultânea em cinco frentes de trabalho principais: comunicação 
institucional, assessoria de imprensa, designer, produção de conteúdo e social media 
utilizando ferramentas como newsletter, site, redes sociais e mailing. Com o intuito 

de alcançar os objetivos são utilizadas diferentes linguagens comunicacionais como 
texto, fotografia, vídeos, peças gráficas, entre outras.



COMUNICAÇÃO

Atividades realizadas

• Planejamento de Comunicação, divulgação e cobertura das atividades do Observatório de Favelas

• Participação nas reuniões do Pleno do Fórum Permanente pela Igualdade Racial

• Participação nas reuniões promovidas pela Rede RioOnWatch de Comunicadores Populares

• Participação na mesa “Genocídios Contemporâneos” do Seminário “Reagir é Preciso” do Fopir em Belo Horizonte

• Mediação da mesa sobre “LGBTs, indígenas e negras” durante o Seminário

• Democracia em Tempos Ultraconservadores do Observatório de Favelas
 



COMUNICAÇÃO

Resultados

• Descentralização da atuação do Observatório de Favelas nas redes sociais com o crescimento de curtidas e alcance 
no instagram e twitter

• Redefinição do formato do “Notícias & Análises”

• Consolidação da relevância do investimento em assessoria de imprensa

• Consolidação do fluxo “Arte e Território”

• Maior interação e diálogo com todos os eixos/projetos da instituição
 



COMUNICAÇÃO

Principais Produtos

• 09 Newsletter “Notícias & Análises” - Editorial, reportagem, entrevista e artigo

• 181 inserções na mídia

• 12 fluxos de comunicação “Arte e Território”

• 6 vídeos pílulas do Seminário de lançamento da publicação “Tecendo Memórias”

• Cobertura fotográfica da atividade Tecendo Memórias

• Construção de ID visual da Escola Livre de Artes (Elã)



COMUNICAÇÃO
Perfil do público beneficiado/atendido

Público diverso com uma concentração relevante do público 
feminino entre 18 e 35 anos

Aproximadamente 125.000 entre seguidores das principais redes sociais 
(facebook, instagram e twitter) e assinantes da newsletter.

Parcerias
Instituto Maria e João Aleixo

Redes da Maré
Fiocruz

data_labe
Fundação Boll

Casa Fluminense
RioOnWhatch

Ipeafro
Odara Instituto da Mulher Negra

https://www.instagram.com/defavelas/
https://twitter.com/defavelas
https://www.facebook.com/Observatoriodefavelas/


DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

A área de Desenvolvimento Institucional do Observatório de Favelas foi criada em 2018 para estruturação do 
diálogo sistemático com parceiros públicos e privados. A área dialoga com parceiros atuais e em potencial a fim de 
garantir sintonia entre ações e interesses, ampliação de rede e criação de estratégias comuns para realização de 

projetos e ações. 

Com foco prioritário no desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade, são realizadas atividades de suporte à 
captação de recursos financeiros, humanos e materiais, tais como pesquisas, elaboração/inscrição de projetos em 

Leis de Incentivo e editais, desenvolvimento de banco de dados de relacionamentos com stakeholders (monitorando 
regularmente a relação com o envio de nosso relatório de atividades, realizando visitas para possíveis parceiros), 
além de participar de reuniões periódicas com coordenadores para entendimento de necessidades dos projetos e 

reuniões de planejamento e avaliação de resultados com a diretoria.

Equipe 
Isabela Souza e Elionalva Sousa - diretoras

Monique Bezerra - coordenadora



GESTÃO ADMINISTRATIVO- 
FINANCEIRA



GESTÃO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA

A política financeira, os procedimentos e o sistema administrativo-financeiro 
contábil, bem como os controles internos são elaborados com base na legislação em 
vigor e normas internacionais de contabilidade, o que nos dá segurança e transparência 

em nossas ações e visam gerenciar de forma adequada os recursos recebidos de 
terceiros, através de convênios, parcerias, doações e os recursos próprios.

Equipe 
Elionalva Sousa - Diretora

Gessem Moraes – Administrador
Sarah Horst - Contadora

José Carlos dos Reis - Administrador
Alan Furtado – Serviços gerais

Maria do Perpétuo Socorro – Serviços gerais



GESTÃO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRA

Objetivos

Prestar contas de todas as ações realizadas pela instituição, com as parcerias firmadas no âmbito dos governos 
municipal, estadual e federal, com iniciativas privadas e com os organismos internacionais.

 

Metodologia

A prestação de contas envolve o volume de recursos arrecadados para financiamentos dos projetos sociais, os 
recursos provenientes de doações e as parcerias institucionais, bem como os resultados alcançados e o público 

atendido. Com base na documentação enviada, o contador emite os seguintes documentos: Balancetes, Razão Anual, 
Diário, Balanço, Demonstração de Resultados e demais demonstrações contábeis.

 
Semestralmente, a documentação contábil produzida pelo contador é auditada pelo auditor externo, o que nos garante 
maior segurança e lisura quanto aos procedimentos adotados pelo serviço de contabilidade. Anualmente, os relatórios 

financeiros e contábeis são apresentados na Assembleia Geral de Associados para a aprovação das contas anuais. 
Além disso, também são usados como base para o planejamento anual seguinte.



UM POUCO DA REPERCUSSÃO DO 
NOSSO TRABALHO

2019



repercussão

Huffpost, 06/0806/08

Exame, 30/0330/03



repercussão

Voz das Comunidades, 20/0520/05

The Economist, 29/0529/05



repercussão

SBT Rio, 30/1130/11

Gênero e Número, 12/1212/12



repercussão

Uol Notícias, 13/1113/11



repercussão

Huffpost, 11/0111/01

Rádio Agência Nacional, 23/0523/05



repercussão

Jornal O Globo, 18/0118/01



repercussão
RJ TV, 20/0720/07



Redes Sociais2019

CurtidasCurtidas
71.77771.777

ConexõesConexões
1.4041.404

InscritosInscritos
100100

SeguidoresSeguidores
 8.181 8.181

Seguidores Seguidores 
21.59421.594

https://www.linkedin.com/company/defavelas/?originalSubdomain=br
https://www.instagram.com/defavelas/
https://twitter.com/defavelas
https://www.facebook.com/Observatoriodefavelas/
https://www.youtube.com/results?search_query=observat%C3%B3rio+de+favelas


Redes Sociais2019

Arena Carioca Dicró

Imagens do Povo

Galpão Bela Maré

GlobalGRACE

16.888 curtidas16.888 curtidas

8.179 curtidas8.179 curtidas

6.989 curtidas 6.989 curtidas 

83 inscritos83 inscritos 113 inscritos113 inscritos

21 inscritos21 inscritos

2.287 seguidores2.287 seguidores

1135 seguidores1135 seguidores

2287 seguidores2287 seguidores

https://www.instagram.com/arenadicro/
https://www.instagram.com/imagensdopovooficial/
https://www.instagram.com/galpaobelamare/
https://www.facebook.com/ArenaCariocaDicro/
https://www.facebook.com/programaimagensdopovo/
https://www.facebook.com/GalpaoBelaMare/
https://www.youtube.com/channel/UCcZwDqFvwxjuAyijJpcvu9A
https://www.youtube.com/user/TravessiasMare
https://www.youtube.com/channel/UCWNQ1l6lhn3nd0isK-gggdg


2019

PARTICIPAÇÕES EM FÓRUNS, REDES E CONSELHOS

Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes do Rio de Janeiro
Conselho do Instituto Pereira Passos

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
Fórum Basta de Violência! Outra Maré é Possível

Fórum Territorial de Política de Drogas, Saúde e Violência
Fórum Permanente pela Igualdade Racial - FOPIR

GT Termo Territorial Coletivo (ComCat)
Hipermuseus

Plano Diretor Municipal do Rio de Janeiro
Projeto Escola-Museu

Rede de Comunicadores RioOnWatch

FÓRUNS, REDES E CONSELHOS



Janeiro

fevereiro

2019

Abertura Bela Verão - Transcendência
Galpão Bela Maré

Mulheres Protagonistas com Taisa Machado 
Arena Dicró

 Agência de Narrativas visita a sede da 
UOL, em São Paulo

linha do tempo



março

abril

2019

 Início da Oficina Imagens da Metrópole 
Imagens do Povo e Galpão Bela Maré

Seminário Metrópole Transcultural
Galpão Bela Maré

Início do Curso de extensão 
Territórios de Convivência

Território Inventivo

Seminário Novos Paradigmas para Políticas Urbanas 
na Perspectiva da Potência das Periferias 

Território Inventivo

linha do tempo



maio

junho

2019

Agência de Narrativas cobre seminário do 
TAMOJUNTO9ano 

Oficina Mulheres no audiovisual 
Arena Dicró

Percursos Criativos para Culturas de Equidade 
GlobalGRACE

Início do Vou Fazer Arte 2 
Galpão Bela Maré

linha do tempo



julho

agosto

2019

Seminário Internacional “Pessoas LGBTI+ em 
Privação Liberdade” 

Seminário “Defesa da Democracia em Tempos 
Ultraconservadores”

Território Inventivo recebe selo de “Tecnologia 
Social” da Fundação Banco do Brasil

Início dos encontros da primeira turma da Elã - 
Escola Livre de Artes

Galpão Bela Maré

linha do tempo



setembro

outubro

2019

Início do curso Lugar das Imagens - formação 
em fotografia: raça, gênero e sexualidade

Imagens do Povo

Arena Dicró na Semana da Leopoldina

Atividade Tecendo Memórias - Intervenções 
artísticas pela afirmação da vida 

Programa de Direito à vida e segurança pública

linha do tempo



novembro

dezembro

2019

Lançamento da pesquisa “Tecendo Memórias 
- Homicídios de Adolescentes e Jovens no 

Rio de Janeiro” Programa de Direito à vida e 
segurança pública

Abertura da exposição “ELÃ - O nome que a 
gente dá às coisas” Galpão Bela Maré

Início do processo de residência artística do 
Imagens Do Povo  no Instituto Moreira Salles - 

IMS

Observatório de Favelas recebeu a homenagem 
Carolina Maria de Jesus de Direitos Humanos 

na categoria “Violência Institucional e 
Segurança Pública” Programa de Direito à vida 

e segurança pública

linha do tempo



Que venha um 2020 de ainda mais trabalho e 
realizações e que possamos estar cada vez 
mais juntos na busca pela construção de 

utopias possíveis para a cidade e seus sujeitos!



Sede 
Endereço: Rua Teixeira Ribeiro, 535. Maré, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 21044-251 

Telefone: +55 (21) 3888-3220
Email: contato@observatoriodefavelas.org.br

Site: www.observatoriodefavelas.org.br 
 

Arena Carioca Dicró
Endereço: Av. Brás de Pina, s.n, Parque Ary Barroso (entrada pela Rua Flora Lôbo). 

Penha, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 21210-500 
Telefone: +55 (21) 3486-7643 

Email: arenacariocadicro@observatoriodefavelas.org.br
 

Galpão Bela Maré
Endereço: Rua Bittencourt Sampaio,169. Maré, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 21044-075 

Telefone: +55 (21) 3105-1148
Email: belamare@observatoriodefavelas.org.br

contato

Quer receber atualizações sobre o nosso trabalho?
Clique aqui e assine a nossa News.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTT6RdQdw5bW5fV5g0j0bxIXnhJjds_w0zl_sPBDz8TpL6Tw/viewform



