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Fundado em 2001, o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro
é uma organização da sociedade civil que atua nas áreas de pesquisa, 
consultoria e ação pública, dedicada à produção de conhecimento e

de políticas públicas sobre as favelas e fenômenos urbanos. 

A instituição conta com intelectuais de origem popular e
de outros espaços, distribuídos em cinco eixos de ação:

OBSERVATÓRIO DE FAVELAS



Arte e Território



Educação



Comunicação



Políticas Urbanas



Direito à Vida e
Segurança Pública



Nossas proposições e ações visam construir experiências 
que superem as desigualdades e fortaleçam a democracia 

a partir da afirmação das favelas e periferias como 
territórios de potências e direitos.

www.observatoriodefavelas.org.br

https://www.facebook.com/Observatoriodefavelas/
https://twitter.com/defavelas
https://www.instagram.com/defavelas/
https://www.linkedin.com/in/observat%C3%B3rio-de-favelas-590381155/


Nossa Atual Diretoria:
Aruan Braga 

Elionalva Sousa 

Isabela Souza 

Jorge Luiz Barbosa 

Raquel Willadino



projetos

2018



Agência de Narrativas
da Periferia



A NARRA é uma agência escola de jornalismo voltada à formação de jovens oriundos 
de favelas e periferias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A turma é formada 
por jovens de 18 a 24 anos, majoritariamente do gênero feminino e autodeclarados 

pretos. O projeto é uma parceria do Observatório de Favelas com o data_labe.

Equipe:
Núcleo de Coordenação - Elena Wesley, Priscilla Souza (Observatório de Favelas),

Clara Sacco e Gilberto Vieira (data_labe)
Designer - Washington Santana

Diretora que acompanha - Isabela Souza

Apoio : Ford Foundation

Parceiro na realização : data_labe

Parcerias : Gênero e Número; Intercept; Intervozes; ÉNOIS; e TV Globo.

Agência de Narrativas da Periferia

narra

*Os termos de chancela de "Apoio", "Parceria", "Parceiros", "Patrocinador" e "Parceiro na realização" foram usados respeitando as relações institucionais pactuadas e estabelecidas dentro das particularidades de cada projeto.

*

*

*



redes em que participa:
Fórum Basta de Violência Outra Maré é Possível; UERJ/São Gonçalo;

Chicas Poderosas; e Instituto Maria e João Aleixo

Número de pessoas beneficiadas/atendidas em 2018:
11 jovens em processo de formação cotidiano por dez meses

Produtos principais do projeto:
Pauta “Infância na favela: como a nova geração de crianças tem

construído sua identidade e afirmado a importância do debate racial”
desdobrada nos seguintes produtos:

- Reportagem “Vocês estão vendo que eu sou negra? 
(https://medium.com/ag%C3%AAncia-narra/voc%C3%AAs-t%C3%A3o-vendo-que-eu-sou-negra-69188933ba5d)

- Galeria audiovisual: fotos e vídeo
(https://www.youtube.com/watch?v=kWiP8_u92-A)

(https://medium.com/ag%C3%AAncia-narra/entre-becos-e-vielas-crian%C3%A7as-1353da8e4144)

Agência de Narrativas da Periferia

narra



Alcance:
- Medium: 135 claps na galeria; 101 claps no editorial;

324 claps na reportagem.

- Vídeo no youtube: 139 visualizações.

- No facebook do OF, o lançamento rendeu 9447 usuários alcançados e
1007 interações: 373 curtidas; 205 “amei”, 265 curtidas e

59 compartilhamentos (dados do mLabs).

Agência de Narrativas da Periferia

narra



Arena Carioca Carlos
Roberto de Oliveira - Dicró



A Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - DICRÓ é um 
equipamento cultural público, inaugurado em 2012, localizado na Penha (dentro do 

Parque Ary Barroso) e cogestionado pela Secretaria Municipal de Cultura e o 
Observatório de Favelas. Um espaço que desde 2012 vem se dedicando à produção,

à difusão, à formação e à mobilização cultural e que tem atuado especialmente como 
plataforma de fomento e promoção de culturas independentes e periféricas.

Equipe:
Coordenação Geral – Isabela Souza  |  Coordenação Executiva – Rebeca Brandão

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

Vigias - Alberto Freitas dos Santos, Wilton de Oliveira, Wellington Luiz, Marcelo Horácio
Auxiliares de Serviços Gerais – Clésia Maria de Jesus e Thaís Santos de Oliveira

Produção de mobilização – Marina Lima  |  Produção - Ana Paula Gualberto 
Comunicação - Talita Nascimento e Felipe de Souza Carneiro

Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

arena dicró



Patrocinador:
Prefeitura do Rio de Janeiro - Secretaria Municipal de Cultura

Apoio: Água Donna Natureza

Parceiros:
Sesc Ramos; Academia Valéria Moreyra; Unirio - Projeto Teatro em Comunidades; 

Vitrine Filmes; CEM; 4ª CRE; moradores do entorno; CRAS Carlos Drummond;
CRAS João Fassarela; Clínica da Família Ana Conceição; Clinica da Familia Felipe 

Cardoso; Arranjo Local Penha; CAPS Dom Helder Camara; CAPS Raul Seixas;
Casa Viva Penha; Casa de Convivência Carmem Miranda

redes em que participa:
Rede 130 anos da Leopoldina

Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

arena dicró



Número de pessoas beneficiadas/atendidas em 2018:
Cerca de 55 mil pessoas

Produtos principais do projeto:
865 atividades distribuídas em ações de arte e educação, artes visuais,

circo, cursos e oficinas, dança, multilinguagens, teatro e música

Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira - Dicró

arena dicró



COMUNICAção



A Comunicação do Observatório de Favelas tem como 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. Para isso, se divide em quatro frentes de trabalho 

principais: Comunicação Institucional, Assessoria de Imprensa, Designer e Social Media utilizando 
ferramentas como newsletter, site, redes sociais, mailing, material gráfico entre outras.

Equipe:
Coordenação / Comunicação Institucional – Piê Garcia

Coordenação / Social Media – Priscila Rodrigues
Assessoria de Imprensa - Gabriela Anastácia

Direção de Arte - Jefferson Sanchez e Gabriela Nolasco
Comunicação (Arena Carioca Dicró) - Felipe Sousa e Talita Nascimento

Comunicação (Galpão Bela Maré) - Joana Pinheiro
Estagiária de comunicação - Gabrielly Pereira

Comunicação



Parceiros:
Instituto Maria e João Aleixo e a Redes da Maré, criamos ações de comunicação em conjunto como a 
campanha #ConceiçãoEvaristoNaABL e também potencializamos as ações de nossas organizações.

Também mantemos uma troca de compartilhamentos nas redes com o objetivo de potencializar as 
ações com a Comunicação da Fiocruz, o data_labe, a Fundação Boll, a Casa Fluminense, o 

RioOnWhatch e as organizações que fazem parte do Fórum Permanente pela Igualdade Racial - Fopir 
(Ipeafro, Cojira, Geema, Abpn, AMNB, Odara Instituto da Mulher Negra, Fundo Baobá, Ceert, Geledés).

redes em que participa:
Fórum Permanente Pela Igualdade Racial - Fopir;  Comunicação Integrada da Maré;

Rede de Comunicadores RioOnWatch; e Fórum Basta de Violência outra Maré é possível

Produtos principais:
Relatório Trimestral (envio de e-mail marketing, clipping e métricas redes sociais), Site, Newsletter, 

Redes Sociais, Identidades Visuais, Materiais Gráficos e Desenvolvimento de Produtos.

Comunicação



Galpão Bela Maré



Em atividade desde 2011, o Galpão Bela Maré é um espaço do eixo Arte e Território
do Observatório de Favelas, desenvolvido em parceria com a Produtora Automatica.

Voltado à democratização e difusão de todos os tipos de expressões artísticas,
especialmente das artes visuais. O Bela trabalha em sintonia com o mundo contemporâneo,
onde o campo artístico é um instrumento de desenvolvimento econômico, social e territorial.

Desde 2014 somos parte da Rede Carioca de Pontos de Cultura.

Equipe:
Coordenação Geral - Isabela Souza  |  Coordenação do Galpão - Danielle Francisco

Coordenação do Educativo - Jean Carlos Souza  |  Zeladoria - Luiz Gonzaga  |  Limpeza - Márcia Pereira
Educadoras - Érika Lemos Pereira, Carolina Aleixo e Michelle Barros

Assistente Administrativo - Sarah Horsth  |  Comunicação - Joana Pinheiro
Articuladora territorial e mobilizadora - Alessandra Pinheiro

Bibliotecárias - Alessandra Cotta e Cláudia Ferreira

Galpão Bela Maré



Patrocinadores: Itaú (via Lei Rouanet) e Secretaria Municipal de Cultura

Parceria: Fundação Roberto Marinho

Produção: Automatica

Apoio institucional: Itaú Cultural, Redes da Maré e Rua Arquitetos

Parceiros:
Instituto Maria e João Aleixo, Oi Futuro, Casa Fluminense, Centro de Artes da Maré,

Gomeia Galpão Criativo, Guetto Run Crew, Baphos Periféricos, Corpos Visíveis, Transarte,
Fundação Getulio Vargas, Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Armarinho da Principal e UERJ

redes em que participa: Rede Baixada Filma e Rede Carioca de Pontos de Cultura

Galpão Bela Maré



Número de pessoas beneficiadas/atendidas em 2018:
Cerca de 7.700, aproximadamente

De 2011 a 2018: 12 exposições e cerca de 16 mil visitantes

Produtos principais do projeto:
25 oficinas, CineBela, Isoporzin e 4 exposições

(Bela Verão, Corpos InTrânsito, Domingo de Sol e Superfícies)

Galpão Bela Maré



IMAGENS DO POVO



O Imagens do Povo é um programa de documentação e pesquisa do cotidiano das 
periferias; e de formação e inserção de fotógrafos populares no mercado de trabalho.

Fundado em 2004 pelo Observatório de Favelas em parceria com o fotógrafo documentarista 
João Roberto Ripper, o programa alia a técnica fotográfica à promoção de direitos e à 
democratização da comunicação. O objetivo central do Imagens do Povo é criar novas 

representações sobre os espaços populares contribuindo para desconstruir os estigmas 
relacionados a estes territórios.

Equipe: Coordenação - Francisco Valdean e Bira Carvalho
Produção Executiva - Priscilla Souza  |  Jornalista - Elena Wesley

Diretores que acompanham - Jorge Barbosa e Isabela Souza

Parceiros:
SESC RAMOS, Museu da Escravidão e da Liberdade, Galpão Bela Maré, Arquivo Nacional e UFMG

Imagens do Povo



Produtos principais do projeto:
Exposição “Entre Maré e o Alemão – Relatos visuais do cotidiano”,
junho a agosto de 2018 no SESC RAMOS (cerca de 800 visitantes);

e setembro a novembro de 2018 no Galpão Bela Maré (cerca de 1700 visitantes).

Exposição "Domingos de Sol", junho a setembro no Galpão Bela Maré (cerca de 2600 visitantes); 
agosto a setembro no Museu da Escravidão e da Liberdade (cerca de 500 visitantes);

e setembro a novembro na Escola Estadual João Borges de Moraes, Nova Holanda, Maré.

Exposição "Vida Brincante" – Novembro de 2018 a março de 2019 no Arquivo Nacional.

Participação em festivais, seminários e residências artísticas:
- Francisco Valdean participou de uma residência artística no Festival de Inverno da UFMG,

Belo Horizonte, Minas Gerais, junho de 2018.

- Bira Carvalho participou no mês de novembro de 2018 do “Centralidades periféricas – Fotografia” em São Paulo.

Cessão de imagens:
Edição 1 e 2 da Revista Periferias – Instituto Maria e João Aleixo

(www.revistaperiferias.org)

Imagens do Povo



IMPULSO



De outubro de 2018 a junho de 2019 o Observatório de Favelas está entre as 20 organizações

Impulso

selecionadas no Edital Impulso de Aceleração Social 2018,
do Instituto Ekloos e do Oi Futuro. A diretoria da organização está vivenciando

um processo de mentorias para desenvolver, estruturar e aperfeiçoar os processos
de gestão e ampliar o impacto social do trabalho que desenvolvemos.

Equipe:
Elionalva Sousa, Aruan Braga, Isabela Souza, Jorge Barbosa e Raquel Willadino

Patrocinadores:
Oi Futuro e Ekloos



Memórias dos Domingos de Sol
nas Praias do Recôncavo Carioca



Tratou-se de uma pesquisa fotográfica, iconográfica e cartográfica, associada a
uma documentação fotográfica do presente, com o objetivo de reconstituir e atualizar

a memória da diversidade de práticas culturais das praias do recôncavo carioca.

Período de realização: Janeiro a outubro de 2018

Equipe: Coordenação Geral - Jorge Luiz Barbosa  |  Coordenação Executiva - Monique Bezerra da Silva
Pesquisadores - Diogo Cunha e Ana Thereza de Andrade Barbosa

Fotógrafos - Bira Carvalho e Francisco Valdean  |  Assistente de produção - Márcia Farias
Curadores - Jean Carlos Azuos, Alexandre Silva e Francisco Valdean

Patrocinadores: Secretaria Municipal de Cultura (via Lei do ISS)

Parceiros: Museu da escravidão e Liberdade, Galpão Bela Maré

Número de pessoas beneficiadas/atendidas em 2018: Cerca de 13.000 pessoas

Produtos principais do projeto: 4 exposições - Galpão Bela Maré, Museu da Escravidão e Liberdade,
Arena Carioca Dicró e Colégio Estadual Professor João Borges de Moraes

Memórias dos Domingos de Sol nas Praias do Recôncavo Carioca

domingos de sol



Oeste Carioca 2



Oeste Carioca é um projeto que tem como proposta principal a construção de um Guia Turístico-Cultural 
da Zona Oeste. Em sua segunda edição, seu objetivo foi dar continuidade à pesquisa realizada anteriormente 

no Oeste Carioca 1, porém com escopo mais específico, contribuindo para o conhecimento e o 
reconhecimento de espaços, sujeitos e práticas culturais e artísticas da cidade do Rio de Janeiro, em um 

recorte regional específico - nesta etapa, atendendo a pedidos dos atores locais, o projeto contemplou a Área 
de Planejamento 4, isto é, as Regiões Administrativas da Barra da Tijuca, Cidade de Deus e Jacarepaguá.

Período de realização: Maio de 2017 a fevereiro de 2018

Equipe: Coordenação Geral - Jorge Luiz Barbosa  |  Coordenação executiva - Monique Bezerra da Silva
Pesquisa e produção - Sarah Mirailh  |  Assistência de produção e fotografia - Zanna Marques

Patrocinadores: Secretaria Municipal de Cultura e Rede Globo (via Lei do ISS)

Parceiros: Polo de Economia criativa da Zona Oeste, Fundação Cidade das Artes, Agência Abacateiro

Número de pessoas beneficiadas/atendidas em 2018: Aproximadamente 1.500 pessoas

Produtos principais do projeto: E-book, pesquisa e Guia Turístico-Cultural (digital e impresso)
Link para o E-book: http://of.org.br/acervo/ebook-oeste-carioca/

Oeste Carioca 2



Pesquisa "Novas Configurações das redes
criminosas após implantação das UPPS"



"Novas Configurações das redes criminosas após implantação das UPPS"

pesquisa

A pesquisa “Novas configurações das redes criminosas após a implantação
das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro” buscou 

aprofundar a compreensão sobre o perfil e as práticas dos jovens inseridos na rede do tráfico
de drogas no varejo e as dinâmicas que afetam o campo da saúde pública. Para alcançar os 

objetivos propostos, foram entrevistados 261 adolescentes e jovens inseridos na rede do tráfico
de drogas no varejo no Rio de Janeiro. Também foram ouvidos profissionais que atuam em serviços 

de saúde e policiais. O estudo pretendeu oferecer subsídios para a construção de políticas e
ações públicas que visem a superação da lógica da “guerra às drogas”.

Período de realização: Fevereiro de 2017 a julho de 2018

Equipe:
Coordenação Geral - Raquel Willadino e Jailson Silva  |  Coordenação de Campo - Elza Sousa

Pesquisadores - Rodrigo do Nascimento, Ubirajara de Carvalho e Valderlaine Pereira  
Tratamento dos dados - Rute Duarte



"Novas Configurações das redes criminosas após implantação das UPPS"

pesquisa

apoiador: Open Society Foundations

Parceiro: Degase

redes em que participa: Fórum Territorial de Política de Drogas, Violência e Saúde

Produtos principais do projeto:
- Seminário para divulgação dos resultados da pesquisa;

- E-book (português): 
(http://of.org.br/wp-content/uploads/2018/07/E-BOOK_Novas-Configura%C3%A7%C3%B5es-das-Redes-Criminosas-ap%C3%B3s-implanta%C3%A7%C3%A3o-das-UPPs.pdf)

- Sumário Executivo do E-book (inglês):
(http://of.org.br/en/acervo/english-new-configurations-in-criminal-networks-following-the-implementation-of-rio-de-janeiros-pacifying-police-units-upps-executive-summary/)



Pesquisa "Racismo Institucional
no Ensino Fundamental e Estratégias

para o seu enfrentamento"



"Racismo Institucional no Ensino Fundamental e Estratégias para o seu enfrentamento"

pesquisa

O projeto tem como objetivo enfrentar e identificar as manifestações institucionais
do racismo na escola, através de revisão bibliográfica e pesquisa de campo

(relatos de professores, gestores escolares e gestores educacionais).

Equipe: Coordenador - Jorge Barbosa
Pesquisadores - Natália Viana e Aruan Braga  |  Consultora - Sonia Santos

Patrocinador: Fundação Itaú Social

Parceria: NEAB-UERJ

redes em que participa:
Coletivo de Professores Antiracistas e Parceiros do Itaú Social

Produtos principais do projeto: Artigo, Relatório de Pesquisa, Bando de práticas
significativas de enfrentamento ao racismo na escola, Retratos narrativos (quadrinho/pôster/zine),

Guia de orientação para práticas educativas e práticas de gestão antirracistas na escola



Programa de Direito à
Vida e Segurança Pública



Direito à Vida e Segurança PúblicaDireito à Vida e Segurança Pública

O Programa  de Direito à Vida e Segurança Pública do
Observatório de Favelas se estrutura em três eixos centrais:

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.

Equipe:
Coordenação Geral - Raquel Willadino 

Pesquisadores - Aline Nascimento, João Felipe Brito e Rodrigo Nascimento



apoiador: Open Society Foundations

Parceiros:
Redes da Maré, Luta pela Paz, Fórum Grita Baixada, Rede de Mães da Baixada Fluminense, Casa Fluminense,

CDH de Nova Iguaçu, Conexão G, Movimento Moleque, CEDECA-RJ, ISER, Laboratório de Análise da Violência da UERJ, 
UNICEF, Anistia Internacional, Justiça Global, Comissão de Direitos Humanos da Alerj, Defensoria Pública,

Observatório da Intervenção/CeSec, Instituto Raízes em Movimento, Coletivo Papo Reto, Fiocruz,
Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes do Rio de Janeiro,

Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência, Cauce Ciudadano, Casa das Estratégias de Medellín.

redes em que participa:
- Conselho Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro (CONSPERJ) 
- 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. 

Direito à Vida e Segurança PúblicaDireito à Vida e Segurança Pública



Produtos principais do projeto:
- Autópsia Social dos Homicídios, desenvolvida em parceria com a Casa das Estrategias de Medellín 

Artigo “La Sociedad civil y reducción de violencias en América Latina: tendencias y desafíos”.
publicado no periódico acadêmico Revista Española de Desarrollo y Cooperación (Nº42, enero – junio 2018),

tema “Desigualdades sociales y desarrollo tras la gran recesión”;

- E-Book: Pesquisa “Novas configurações da redes criminosas após a implantação das UPPs” ;

- Pesquisa do Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes do Rio de Janeiro;

- Narrativas jornalísticas e intervenções artísticas no campo do direito à memória de vítimas de homicídios;

- “Tribunal Popular da Baixada Fluminense”, realizado em conjunto com diversos parceiros da Baixada Fluminense e do RJ; 

- Encontros Territoriais do Fórum Territorial de Políticas de Drogas, Violência e Saúde, realizados
em parceria com organizações que atuam na Maré, Manguinhos, Jacarezinho e Alemão; 

- Incidência na ACP da Maré que visa um plano de redução da violência nas operações policiais; 

- Difusão de metodologias no campo da prevenção da violência letal e mecanismos de
proteção à vida em oficinas locais, seminário nacionais e internacionais;

Direito à Vida e Segurança PúblicaDireito à Vida e Segurança Pública



Seminário “A retomada da Democracia e
Futuros possíveis: Debates, Encontros,

Potências, Superação e Vida”



“A retomada da Democracia e Futuros possíveis: Debates, Encontros, Potências, Superação e Vida”

Seminário

O seminário “A retomada da Democracia e Futuros possíveis: Debates,
Encontros, Potências, Superação e Vida” evocou para o debate e para a reflexão temas 
fundamentais na contemporaneidade brasileira, a saber: democracia, comunicação, gênero, relações 
raciais, entre outros. Trouxemos para essa discussão uma perspectiva a partir do olhar periférico e 

das relações sociais oriundas destes espaços que são capazes de superar a conjuntura adversa 
deste período. Mobilizamos diálogos propositivos, de superação e – principalmente - ânimo, tendo 
em vista que o cenário que requer força, alegria e diálogo para seguir adiante. o encontro de dois 

dias, foi dividido em quatro mesas: "Futuros possíveis para o brasil e o mundo"; "A revolução 
democrática e republicana brasileira a partir dos seus eixos estruturantes: a superação do racismo 

institucional, do sexismo e do patrimonialismo institucional"; "Haters e fake news: A disputa do 
poder a partir da disputa das narrativas e imaginários por meio da produção de notícias falsas e 

discursos de ódio. Como superar este quadro?"; e "A história de luta das mulheres negras por uma 
sociedade socialmente justa e os caminhos em busca de uma equidade racial".



Período de realização: Projeto: 25/07/2018 a 30/12/2018  |  Atividade: 24 e 25 de agosto de 2018

Equipe de produção: Coordenação - Rodrigo Azevedo
Produção executiva - Monique Bezerra da Silva  |  Coordenação de comunicação - Priscila Rodrigues
Assistente Administrativo - Felipe Almeida  |  Equipe Cobertura Colaborativa - Felipe Dutra, Gleicilane 
Cristina, Gabrielly Pereira, Joana Pinheiro e Felipe Sousa  |  Diretor que acompanhou - Aruan Braga

apoiador: Fundação Heinrich Böll

Parceiros: Casa Fluminense, Instituto Maria e João Aleixo e Redes da Maré

Público mobilizado: cerca de 250 pessoas nos dois dias de evento

Produtos principais do projeto: Evento e vídeos (1 curta e 3 teasers)

“A retomada da Democracia e Futuros possíveis: Debates, Encontros, Potências, Superação e Vida”

Seminário



TERRITORIALIDADES INVENTIVAS
DA ECONOMIA DA CULTURA



Inventário de práticas culturais e artísticas em territorialidades da favela da Maré.

Equipe: Coordenação - Jorge Barbosa   |   Pesquisador - Lino Teixeira
Pesquisadores/Entrevistadores - Allan Jorge dos Santos Cunha, Brenda Vitória Pacífico,

Camila Lima da Silva Felippe e Diego dos Santos Reis Botelho

patrocinador: Programa Observatório Itaú Cultural de Pesquisa em Economia da Cultura

apoiador: Redes de Desenvolvimento da Maré

redes em que participa:
Observatório Itaú Cultural de Pesquisa em Economia da Cultura e Fundação Casa Ruy Barbosa

Número de pessoas beneficiadas/atendidas em 2018: 300 ativistas culturais da Maré

Território Inventivo

TERRITORIALIDADES INVENTIVAS DA ECONOMIA DA CULTURA

Território Inventivo



Produtos principais do projeto:
Territorialidades de práticas culturais e artísticas da Favela da Maré

– Boletim do Observatório Itaú de Economia da Cultura (prelo)

MARÉ: territorialidades inventivas da economia da cultura
–  Anais do IX Seminário Internacional de Políticas Culturais.

Ministério da Cultura / Fundação Casa Ruy Barbosa

Período de realização:
Janeiro a novembro de 2018

Território Inventivo

TERRITORIALIDADES INVENTIVAS DA ECONOMIA DA CULTURA

Território Inventivo



GESTÃO
ADMINISTRATIVO-

FINANCEIRA



A política financeira, os procedimentos e o sistema 

GESTÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

administrativoadministrativo

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 transparencia em nossas ações e visam  

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

A instituição presta contas de todas as suas ações, com as parcerias 
firmadas no ámbito dos governos municipal, estadual e federal, com 

iniciativas privadas e com os organismos internacionais.



GESTÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

administrativoadministrativo
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.



GESTÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

administrativoadministrativo

equipe:
- Uma coordenadora, que também é diretora

e representante legal da instituição;

- Dois administradores;

- Dois assistentes administrativos, sendo
uma estudante universitária de contabilidade

e um de administração;
e dois auxiliares de serviços gerais.

Toda equipe atua na instituição há mais de cinco anos.



Participações em Fóruns, Redes e Conselhos
- Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes do Rio de Janeiro

- Conselho do Instituto Pereira Passos 

- Conselho Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro (CONSPERJ)

- Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (eleitores)

- Fórum Basta de Violência outra Maré é possível

- Fórum Permanente pela Igualdade Racial - FOPIR

- Fórum Territorial de Políticas de Drogas, Violência e Saúde 

Fóruns, Redes
e Conselhos2018



Um pouco da repercussão
do nosso trabalho

2018

Um pouco da repercussão
do nosso trabalho



Jornal O Globo, 13/01

TV REPÓRTER RIO, 18/01

on-line e Impresso

jornal o globo e extra,
Caderno Zona Norte - 31/03

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-rio/2018/01/confira-os-destaques-do-quintas-de-cinema-0?page=104
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/galpao-bela-mare-inaugura-programacao-com-exposicao-de-pinturas-exibicao-de-filmes-22277329


correio braziliense, 19/08

on-line

Jornal do brasil, 02/02

jornal extra, 24/09

eu, rio, 01/10

https://www.m.jb.com.br/cultura/noticias/2018/02/02/teatro-no-caixote-estreia-espetaculo-musical-na-arena-carioca-dicro/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2018/08/19/interna_diversao_arte,700854/conceicao-evaristo-e-forte-candidata-a-ocupar-cadeira-numero-7-da-abl.shtml
https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360-professores-pedem-projetos-sociais-na-favela-criticam-intervencao-militar-23098652.html
https://eurio.com.br/noticia/2498/financiamento-coletivo-e-o-tema-da-vez-no-observat.html


revista época, 01/10

jornal o estado, 25/11

bloomberg, 04/10

on-line e Impresso
jornal do brasil

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2018/11/25/com-destaque-crescente-organizacoes-das-juventudes-negras-enfrentam-momento-crucial-de-renovacao/
https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/from-jails-to-congress-brazil-evangelicals-could-swing-election?utm_source=google&amp;utm_medium=bd&amp;cmpld=google


Redes Sociais

Facebook (https://www.facebook.com/Observatoriodefavelas/)

Curtidas - 71.080
Alcance Total - 578.455 pessoas
Alcance Médio - 2.273 pessoas por postagem

Instagram (https://www.instagram.com/defavelas/)

Seguidores - 6.146 

Twitter (https://twitter.com/defavelas)

Seguidores - 19.553 

Linkedin (https://www.linkedin.com/in/observat%C3%B3rio-de-favelas-590381155/)

Conexões - 824 

Outras páginas de projetos
Facebook
- Arena Carioca Dicró - 15.677 curtidas (https://www.facebook.com/ArenaCariocaDicro/)

- Galpão Bela Maré - 5.504 curtidas (https://www.facebook.com/GalpaoBelaMare/)

- Imagens do Povo - 8.096 curtidas (https://www.facebook.com/programaimagensdopovo/)

Instagram
- Arena Carioca Dicró - 1.622 seguidores (https://www.instagram.com/arenadicro/)

- Galpão Bela Maré - 1.377 seguidores (https://www.instagram.com/galpaobelamare/)

- Imagens do Povo - 574 seguidores (https://www.instagram.com/imagensdopovooficial/)

2018



Que venha um 2019 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!



contatos

sede
endereço: Rua Teixeira Ribeiro, 535 - Maré
Rio de Janeiro - RJ  CEP: 21044-251
Telefones/Fax: (21) 3888-3220  |  3104-4057
Email: contato@observatoriodefavelas.org.br
Site: www.observatoriodefavelas.org.br

Arena Carioca Dicró
endereço: Rua Flora Lôbo, 184 - Penha Circular
Rio de Janeiro - RJ  CEP: 21210-500
Telefone: (21) 3486-7643

Galpão Bela Maré
endereço: Rua Bitencourt Sampaio,169 - Maré 
Rio de Janeiro - RJ  CEP: 21044-075
Telefone: (21) 3105-1148






