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AÇÕES POPULARES DE
COMBATE À PANDEMIA
NO RIO DE JANEIRO:
A FAVELA COMO REFERÊNCIA
Aruan Braga, Karoline Barbosa, Jorge Luiz Barbosa e Lino Teixeira

A décima primeira edição do Boletim Mapa Social do Corona tem
como foco central as iniciativas
emergenciais de combate ao novo
coronavírus oriundas, sobretudo, da
sociedade civil e das camadas populares da cidade do Rio de Janeiro. Buscamos realizar um aprofundamento analítico nestas ações de
solidariedade e no surgimento de
redes de apoio no contexto de
pandemia do coronavírus. Com
efeito, desejamos ampliar a visibilidade de seus impactos positivos
bem das trajetórias e potências de
seus principais protagonistas. Afirmamos desde já, o papel fundamental destes atores na crise atual,
mas apontamos, de forma complementar, a necessária incorporação
destas lideranças populares na
cena pública e política da cidade,
democratizando a composição de
forças que atuam no desenvolvimento do Rio de Janeiro. Se faz urgente, no nosso ponto de vista,
uma nova agenda urbana na
cidade que traga consigo, em sua
elaboração, execução e monitora-

mento, organizações, coletivos,
lideranças e moradores de favelas
e territórios populares para que
possamos
habitar
ambientes
menos desiguais e mais democráticos e solidários. Uma vez mais, a
favela é nossa referência!
Como vimos afirmando nas edições anteriores deste Boletim, a
pandemia não apenas escancarou as desigualdades sociais, mas
as aprofundou em contextos urbanas permeados por hierarquias sociais, territoriais e corpóreas de direitos. Portanto, para além da
compreensão do contágio, da letalidade e das dinâmicas da epidemia do novo coronavírus na
cidade do Rio de Janeiro, nesta
publicação iremos nos concentrar
nos movimentos de reação e mitigação dos impactos da pandemia, os quais fizeram emergir
ações, atores e organizações que
vêm protagonizando formas potentes, inventivas e horizontais de
construção de alternativas diante
da ausência histórica do poder público.
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Apesar de não representarem a totalidade das iniciativas, as 140 ações de combate
à Covid-19 analisadas na
escala do munícipio do Rio de
Janeiro representam um universo significativo das formas
de luta e organização da sociedade civil diante de um cenário de crise sanitária global e
pouca eficiência das iniciativas públicas. Esse quadro,
como visto1, faz parte de um
processo recorrente na história
da cidade e se coloca como
um elemento central na conformação das lógicas estigmatizantes que distribui de forma
desigual direitos e oportunidades no fluxo centro-periferia.
É marca característica e vexatória na história das favelas
e periferias da cidade a reedição de políticas públicas ineficientes em períodos de crise
sanitária. Porém, é justamente
destes espaços que emergem
formas de organização e luta
criadas de forma emergencial,
no calor do momento, as quais
estão voltadas para a superação autônoma destes desafios.
No caso das favelas, em especial as cariocas, essa característica pode ser observada em
diferentes
momentos
do
século XX e em distintos contextos. Apesar das desigualdades estruturais e limitações de

1

acesso à saúde e a outros direitos fundamentais, os moradores
de favelas e periferias vêm notadamente construindo alternativas não só para a sobrevivência
e resistência mas, sobretudo,
para a construção de experiências plenas e vida e sociabilidade.
Cabe ressaltar novamente
esta reflexão pois ela demonstra
um elemento fundamental na
conformação das desigualdades urbanas da cidade. Ao
longo de todas as publicações
deste Boletim, nesta conjuntura
tomada pela pandemia, e
também em diversas outras
ações e projetos do Observatório de Favelas ao longo de seus
19 anos de história, sustentamos
que a formação social e simbólica do Rio de Janeiro, sobretudo
a que recai sobre as favelas e
periferias, é definida por um processo de duplo movimento, ou
metaforicamente falando, por
uma dinâmica de fundo falso.
Existe uma camada visível, perceptível - imposta - que domina
espaços e repercussões no conjunto da sociedade, enquanto
existe uma outra parte oculta,
subjacente – invisibilizada – mas
que é da mesma forma definidora da realidade social.
Por um lado, temos o processos
de subalternização e consolidação de representações estig-

Ver edições anteriores: http://of.org.br/acervo/mapa-social-do-corona/
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matizantes sobre as camadas
populares, em sua composição majoritária formada por
mulheres negras moradoras de
favelas e periferias. Por outro
lado, apesar de todas as barreiras estruturais impostas, há
um contramovimento cotidiano de produção de potência,
estratégias de luta e organização de modos de vida por
parte desses sujeitos. Não se
trata aqui de uma mera polarização ou antagonismo direto.

O que sustentamos é que os sujeitos periféricos em suas inventividades, atos criativos, formas de
luta e existência no mundo vêm
produzindo, apesar de toda a invisibilidade, das condições materiais desiguais e das violências impostas pelos grupos dominantes,
constituem formas de organizações potentes, capazes de amenizar as limitações estruturais impostas e afirmar seu direito legíti
legítimo de habitar e conviver na
cidade.

POTÊNCIA E SOLIDARIEDADE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
É assim que as favelas e periferias do Rio de Janeiro atuaram na presente crise.
Enfocamos as características
destas ações e realizamos um
aprofundamento compreensivo de suas tipologias de ação,
organização, espacialização e
sustentabilidade, no sentido de
visibilizar essas forças e potencializar suas estratégias e impactos.
O primeiro ponto abordado
diz respeito às formas de ação e
combate à pandemia encontradas pelas organizações e
grupos populares em seus territórios e campos de luta. Como
abordado nas diversas edições
do Mapa Social do Corona, ao
mesmo tempo que a pluralidade e inventividade são marcas
dessas
iniciativas,
algumas
formas de ação se mostraram
como maior constância e recor-

rência neste processo.
Em primeiro lugar, as ações
voltadas para segurança alimentar acumulam a maior ocorrência dentro do universo pesquisado, alcançando de longe a
forma de atuação prioritária. O
total de 80,7% das ações atuam,
exclusivamente ou em complemento a outras formas de atuação, no campo da segurança
alimentar. Esse dado é bastante
revelador da leitura que grupos e
movimento populares fizeram,
desde o início da pandemia,
sobre o contexto mais amplo
que se desenhava de grave crise
socioeconômica e sanitária especialmente para os moradores
de favelas, periferias e outros
grupos de maior vulnerabilidade
na cidade. De fato, antes da
chegada do novo coronavírus
no Brasil, o avanço do desemprego e do subemprego já mos-
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travam um quadro de recessão socioeconômica cujos impactos
eram evidentes na sociedade
como um todo. Diante desta leitura e da compreensão de que o
poder público repetiria o padrão
recente e também histórico de ineficiência no combate a situações
emergenciais e na garantia do
acesso aos direitos e condições
básicas para a maior parte da população, a alta incidência de
ações de segurança alimentar se
revela como solução primordial
para a manutenção de direitos
fundamentais.
Em segundo lugar, estão as
ações voltadas para higiene pessoal e limpeza, incluindo a doação
e distribuição de itens como
sabão, álcool gel e, em alguns
casos, mesmo o acesso à água tratada para higienização e a desinfecção de espaços públicos. As

ações de solidariedade que focalizam suas ações nos itens de limpeza e higiene pessoal, exclusivaexclusiva
mente ou em conjunto com
outras, totalizam 62,9% do total. É
importante ressaltar que no caso
das favelas cariocas, e de muitas
outras áreas periféricas da região
metropolitana e do estado Rio, o
acesso à água tratada bem como
infraestrutura de esgoto se dá de
forma desigual, ocasionando a
falta ou a intermitência desses serviços em muitos territórios populares. A limitações no acesso a serviços básicos, que estruturam o
espaço urbano da cidade do Rio
de Janeiro, revelam a conformação desigual do território que,
dentro de um contexto de crise sanitária, trazem à tona a diferenças
abissais que o Direito à Saúde e o
Direito à Vida são tratados em lugares distintos da cidade.

Gráfico 01 - Tipos de ações de solidariedade na cidade do Rio de Janeiro

11ª Edição I 05

Os tipos de práticas que con
conformam o terceiro e quarto luga
lugares nesta seção da pesquisa
configuram um campo de atuação de grande potência entre
as organizações, coletivos e
lideranças emergentes no atual
contexto, sobretudo para os territórios populares: a Comunicação Virtual e também a Comunicação Offline.
As ações que, exclusivamente ou em complementaridade com outras, estão
no campo da Comunicação totalizam 32,1% na
modalidade Virtual e 15%
na modalidade Offline.
Organizações e coletivos voltados para para a comunicação vêm se notabilizando em
territórios populares nos últimos
anos por sua inventividade e capacidade de romper as barreiras das estruturas das mídias tradicionais e comunicar seus conteúdos não só para suas localidades mas para amplas parcelas da população. Durante a
pandemia, nas diversas instâncias do poder público, mas sobretudo na esfera federal, observou-se uma estratégia perversa de omissão e descontinuidade dos dados, associadas à
difusão de desinformação baseadas em uma onda de negacionismo científico. A dificuldade de acesso a instruções e in-

formações confiáveis foi um dos
principais fatores do grande impacto do coronavírus no Rio de
Janeiro e no Brasil, somados à
própria ausência de dados
sobre o vírus que caracteriza a
pandemia dentro da própria
comunidade científica. As estratégias e formas de ação de solidariedade voltadas para a comunicação revelam, portanto,
uma capacidade de resposta
de alto impacto para a sociedade cujo sentido é a conscientização e informação consistente
da população, em detrimento
do quadro de desinformação
imposto, em maior grau, pelo
próprio poder público.
Entre os principais exemplos
das iniciativas de comunicação
mapeadas no Mapa Social do
Corona está, por exemplo, o coletivo Voz das Comunidades
cuja atuação vem ampliando
cada vez mais o alcance e desempenhando um papel destacado durante a pandemia, atuando tanto no campo da comunicação e pesquisa como na
organização e distribuição de
doações em redes nacionais e
municipais. O portal desenvolveu ações voltadas para a difusão de informações confiáveis e
consistentes sobre a pandemia
nas favela e para seus moradores, promovendo campanhas
de conscientização, matérias
sobre as condições nas favelas
e um painel inovador de conta-
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gem de caso de Covid-19 na favelas do Rio de Janeiro. Outro
exemplo de iniciativa no campo
da comunicação que, atuando
offline, ativa de forma consistente as redes de comunicação
local é a ação SeLigaNoCorona, realizada pela rádio SeLigaNoSalgueiro.
Distribuída
ao
longo da favela do Salgueiro
por uma infraestrutura em rede
de auto-falantes nos postes do
território, a iniciativa se utiliza de
uma estrutura de comunicação
instalada previamente para
ajustar a mensagem passada
para os moradores daquela localidade.
Na sequência estão as ações
voltadas para o campo de pesquisa que, atuando contra a desinformação a partir da produção de dados e informações
consistentes, totalizam um montante de 7,1% das iniciativas.
Junto às ações de comunicação, esses números simbolizam a
resposta que a sociedade civil,
organizações, instituições, coletivos e iniciativas locais deram à
desinformação e omissão perpetrada por parte do poder público e grupos da sociedade. No
campo de atuação de pesquisa
e produção de conhecimento,
estão presente tanto ações realizadas por organizações públicas e de grande porte, como
instituições acadêmicas de
ensino e pesquisa, bem como
organizações de favelas, perife-

rias e grupos populares.
No que diz respeito à distribuição de renda direta, apesar de
não apresentar um número
muito elevado de iniciativas, é
uma ação de extrema importância que ganhou significativa
capilaridade. Antes mesmo que
se colocasse de forma clara o
debate de políticas públicas de
transferência de renda básica/emergencial para o combate à crise sanitária e econômica
pelo poder público, algumas
das práticas que emergiram nos
territórios populares como resposta à pandemia já realizavam
esse tipo de ação desde os primeiros momentos. Iniciativas de
distribuição de renda direta
como as realizadas pela CUFA,
em escala nacional, ou pela
Redes da Maré, na escala do
Conjunto de Favelas da Maré,
são responsáveis pela manutenção das condições básicas de
vida no atual contexto, além de
reativam as redes e círculos
locais, potencializando a economia da favela como um todo.
A compreensão da necessidade de autonomia de gestão
e decisão das mulheres chefes
de seus lares, caso da maioria
das habitações populares, é
outro aspecto central para a relevância e alcance deste tipo
de ação. Em estudo divulgado
pela CUFA sobre a utilização
das verbas da campanha Mães
da Favela, direcionada exclusi-
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vamente às mulheres, registrou-se que a gestão dos fundos,
além de frequentemente ser repartida com outros parentes de
igual ou maior necessidade, culminaram na ativação de toda
uma cadeia econômica local
cujos impactos são perceptivos
para toda a favela.
Quando observamos, por
outro lado, o alcance das ações
pesquisadas, podemos compreender não só a abrangência
mas, principalmente, a relação
direta que estabelecem com os
bairros populares favelas e periferias. O principal quadro observado diz respeito às ações voltadas para a escala local, totalizando 47,1% do recorte pesquisado. Entre essas ações, apenas
5% dizem respeito a bairros de

classe média e classe média alta,
enquanto os outros 95% são diretamente realizados na escala de alcance de uma favela, ainda que
não formalizada como bairro pelo
poder municipal. Cabe destacar
que em geral as ações mapeadas
em bairros de classe média estão
voltadas para grupos de perfis vulnerabilizados em nossa sociedade,
que sofrem opressão histórica,
como é o caso da população
LGBTQI+ ou de grupos organizados
ou não de pessoas sem teto ou em
situação de rua. Por outro lado,
como observado ao longo das
edições deste boletim, a maior
parte das ações de solidariedade
de alcance local são realizadas
em uma favela, periferia ou bairro
popular específico.

4.3

15.7%

%

Gráfico 02 - Alcance das ações de solidariedade na cidade do Rio de Janeiro
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Na sequência, observamos
outra vez um fenômeno interessante, que é a atuação em rede
em duas ou mais favelas, não necessariamente ligadas por relação contiguidade territorial. Este
grupo totaliza a marca de 20%
das iniciativas analisadas nesta
pesquisa e revela as parcerias e
atuação em rede como uma estratégia central das ações de solidariedade presente nos territórios populares cariocas. Um
exemplo de iniciativas que
atuam em rede em diversas favelas cariocas está no coletivo
Marcha das Favelas que a partir
do aumento de alcance das
campanhas e de sua própria vocação de trabalho em rede
passou a realizar suas ações em
três grandes conjuntos de favelas
da Zona Norte – Jacaré, Alemão
e Penha – a partir de doações de
pessoas físicas, jurídicas e vaquinhas online. Também o coletivo
Fala Akari é outro exemplo de organização local não formalizada
de grande relevância para o território que extrapolaram suas
ações de doação e comunicação online e offline para além
dos limites de Acari.
As iniciativas cujo alcance
está voltado para a dimensão
municipal representam 15,7%, se
demonstrando também como
uma escala importante dentro
do universo analisado, seguida
da escala de alcance nacional
que atinge a marca de 10,7% do
total. Na sequência observamos
as ações de alcance metropoli-

tano (4,3%) e estadual (2,1%).
Um fator decisivo para o impacto e continuidade das ações
de solidariedade nesse contexto
de pandemia está na forma de
financiamento e sustentabilidade
financeira da iniciativa, nas quais
a inventividade e força de mobilização desempenha um papel
crucial. As redes de financiamento ativadas nos próprios territórios,
em escala municipal, nacional e
muitas vezes internacional são
uma marca importante dessas
iniciativas que encontraram em
meios alternativos de financiamento os caminhos para superar
a ausência do estado nos momentos mais agudos da pandemia. Vale ressaltar, portanto, que
a primeira característica dessas
estratégias são a pluralidade e a
sobreposição das diversas formas
de financiamento.
Neste sentido, é notável que o
maior número de respostas obtidas para as estratégias de sustentabilidade das ações foram a
doação de pessoas físicas. 83,1%
das ações de solidariedade mapeadas utilizaram esta forma de
financiamento. A ativação tanto
das redes presenciais mais localizadas e, sobretudo, das redes virtuais, se apresentam como o elemento disparador que justifica o
grande alcance que muitas
dessas iniciativas tomaram. Em
muitas das ações estudadas, verificamos que o próprio alcance
inicial da organização era extrapolado na medida em que as
campanhas tomam grandes pro-
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porções, obrigando a aumentar o
contingente de pessoas trabalhando e também o próprio alcance da
ação original. Esse é o caso da organização Entre o Céu e a Favela,
organização localizada na Providência, que com o sucesso da
campanha de doações não só aumentou
consideravelmente
o
número de famílias beneficiadas
pelo seu programa como passou a
impactar favelas vizinhas.
A ativação em grande escala de
redes
de
mobilização
online
também se revela no segundo
maior número de formas de sustentabilidade pesquisada, a realização
de vaquinhas e financiamentos coletivos online, muitas vezes contando com o auxílio da própria plataforma hospedeira.
Os financiamentos coletivos online totalizam,
exclusivamente ou junto a outras
modalidades, a marca de 59,2%
das iniciativas presentes nessa pes-

quisa. A utilização de vaquinhas
online se mostrou um instrumento importante na manutenção e potencialização das ações realizadas em
territórios populares e favelas, possibilitando um diálogo mais simples
entre doadores e as ações. Um
exemplo das facilidades desta ferramenta está, por exemplo, na possibilidade de transparência de metas e
gastos assim como na comunicação e atualização de status.
Neste sentido, é importante ressaltar que muitas das iniciativas encontraram meios próprios, igualmente eficazes, de dialogar diretamente com os doadores e realizando prestação de contas abertas por
exemplo. Este é o caso da campanha realizada pelo coletivo Levante
do Aço na Favela do Aço em Santa
Cruz, que passou a realizar prestações de contas periódicas, também
registrando por publicações o alcance e suas ações nos territórios.

Gráfico 03 - Estratégias de sustentabilidade da ação
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Ainda na modalidade de doações, 27,7% das iniciativas conseguiram financiamento via doações de empresas e pessoas jurídicas, demonstrando uma certa dificuldade de alcance das ações
dentro do campo empresarial, se
comparada às doações de pessoas físicas2. Com 28,5% estão as
ações que encontram na realização de parcerias uma forma de
sustentabilidade da ação, não exclusivamente.
Saindo da dimensão das
ações de solidariedade entramos
em outra escala de investigação
acerca das organizações, coletivos e frentes que as criaram e desenvolveram. Estas informações
são particularmente reveladoras
do quadro geral por capturarem a
emergência de um grande contingente de novos coletivos e/ou
frentes
emergenciais
criadas
como resposta à pandemia, com
ocorrência majoritária em favelas
e territórios populares, assim como
de organizações existentes que
passaram a aumentar seu protadivergonismo em seus territórios e diver
sificar suas formas de ação.

Os dados revelam que as organizações
protagonistas
dessas
ações de solidariedade dizem respeito à categoria de projetos, empreendimentos e iniciativas locais3,
alcançando a marca de 33,6% do
universo total. Ou seja, foram as iniciativas locais de pequeno porte
que se mobilizam em maior número
e organizaram estratégias para
combater o previsível avanço do
coronavírus sobre as populações
mais vulneráveis e especialmente
das favelas e periferias.
Observamos em segundo maior
grau de incidência os coletivos,
frentes ou gabinetes de crise não
formalizados. Este grupo atingiu a
marca de 31,4% do total e representa uma outra faceta de formas
de organização não institucionalizadas que, diferente das iniciativas
locais, não atuam exclusivamente
em territórios localizados. Aqui
estão por exemplo coletivos voltados para a defesa dos direitos LGBTQI+, de cooperativas de catadores de material reciclado ou ainda
de indígenas em condição de vulnerabilidade residentes no Rio de
Janeiro.

No entanto, não foi possível acessar o montante destas doações. De maneira geral, a participação deste tipo de financiamento
para as ações mapeadas foi relativamente baixo
3
Esta categoria é formada por grupos, pequenos empreendimentos, projetos e/ou iniciativas de pequeno porte.
2
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Gráfico 04 - Tipo de organização protagonista das ações de
solidariedade na cidade do Rio de Janeiro
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Os tipo de organização que aparece como o terceiro grupo
mais numeroso neste universo pesquisado se refere às organizações
da sociedade civil formalizadas e atuantes localmente. Verificamos
a ocorrência de 16,4% do total das ações de solidariedade neste
perfil de organização. Este dado reforça ainda a importância da
escala de atuação local para o impacto das redes de solidariedade
levantadas no contexto de pandemia.
Na sequência surgem, com 5,7% do total, as ações cujas organizações de base são escolas, universidade ou instituições de pesquisa. Este número, em quarto lugar, apesar de ainda baixo, representa
uma importante forma de combate à pandemia, sobretudo no contexto de negação da ciência e processos de difusão de desinformação muitas vezes por parte do próprio poder público. As organizações da sociedade civil supralocais, a instituições religiosas e as asensociações de moradore apresentam a mesma marca de 3,6%, en
quanto instituições públicas chegam à marca de 1,4%.
coleEntre os campos de atuação prioritários das organizações, cole
tivos e instituições antes da pandemia, se destaca em primeiro lugar
a Educação, com 42,5%, seguida de Arte e Cultura, com 30,2%. Esses
pessão os dois campos de com maior ocorrência encontrados na pes
quisa.
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Gráfico 05 - Campos de Atuação das organizações protagonistas das ações
de solidariedade na cidade do Rio de Janeiro antes da pandemia

Em terceiro lugar, aparecem com 20,8%, as organizações
cujo campo prioritário antes da pandemia eram Comunica-ção, também revelando uma importante força dos coletivos,
frentes e iniciativas locais. A pluralidade de formas de atua-ção antes da pandemia e sua transformação para atender
às urgentes demandas impostas pelo contexto de crise sanitária e socioeconômica, demonstram uma vez mais a criatividade, capacidade de adequação e resposta diante das circunstâncias emergenciais.
O dado sobre o tempo existência das organizações se mostra como um
dado particularmente pertinente por ser capaz de registrar não só os diferentes tempos de de atuação, mas também por ser capaz de identificar o surgimento de novos coletivos, grupos, frentes, organizações e gabinetes de crise.
Apesar de haver uma distribuição relativamente equânime entre as três principais respostas para este item, em primeiro lugar, com 35,7% aparecem as
organizações com mais de dez anos de duração. O longo tempo de existência revela uma proatividade e capacidade de reação de grupos, coletivos
e organizações que passaram por distintos contextos socioeconômicos e
compreenderam a relevância histórica do momento presente.
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Com a segunda maior taxa de ocorrência aparecem as organizações, frentes ou coletivos criados em resposta à pandemia, com 27,9%
do total, revelando a dinâmica orgânica de resposta a eventos urgentes presente em grande medida nos territórios populares.
O registro expressivo do surgimento de novas organizações e iniciativas – e na mesma medida de novos protagonistas e lideranças – é um
dado fundamental para se compreender o alcance e impacto das
ações de solidariedade no Rio de Janeiro cujo epicentro são a favelas,
periferias e bairros populares.
Gráfico 06 - Tempo de Existência da Organização protagonista das ações
de solidariedade na cidade do Rio de Janeiro

Criada em resposta à pandemia
de 1 a 3 anos
de 4 a 9 anos
mais de 10 anos

Na sequência observamos, também com uma marca expressiva,
as organizações de média duração, com quatro a nove anos de existência, totalizando 25%. Por fim surgem as organizações recentes, de
um a três anos de existência, com 11,4%.
Como ressaltamos não só nesta edição mas em todos os boletins
Mapa Social do Corona, as favelas, periferias e bairros populares representam o principal terreno de atuação e convergência da onda de
ações de solidariedade que se construiu no Rio de Janeiro. Neste sentido, é notável que a maior parte das organizações (32,1%) atuem na
escala de abrangência de uma favela ou bairro popular específico. Em
segundo lugar estão as organizações que atuam na escala do bairro,
com 19,3%.
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Gráfico 07 - Escala de abrangência da organização protagonista das ações
de solidariedade na cidade do Rio de Janeiro
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É importante levar em conta que aqui estão incluídas organizações cujo alcance de beneficiados são, por exemplo, um grupo
de favelas presentes nesse limite ou mesmo voltadas para grupos
minoritários não especificamente moradores de favelas e periferias. Em terceiro lugar, aparecem as organizações de escala nacional com 15,7%, seguidas da escala municipal. As organizações
cuja escala de abrangência abarca um conjunto de favelas corresponde a 11,4% do total.
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Mapa 01 - Distribuição das organizações protagonistas de ações de solidariedade na cidade do
Rio de Janeiro por tipo de atuação e tempo de existência

AÇÕES TERRITORIALIZADAS E LIDERANÇAS DE FAVELAS
As informações sobre o perfil dos beneficiários das ações de solidariedade mapeadas permitem uma primeira aproximação da dinâmica que se colocou nos bairros populares, favelas e periferias como resposta à pandemia.
As ações voltadas para populações de favelas e territórios populares em geral, seja de
forma exclusiva ou complementar, chegam
ao expressivo número de 75% do total de iniciativas pesquisadas. Esse número é revelador da potência de articulação em rede presente nos territórios populares.
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Na sequência, despontam como segunda maior ocorrência
entre os perfis beneficiados pesquisados, as ações que impactam as
populações de rua e/ou sem teto. A presença de 22% do total de
iniciativas voltadas para este perfil, exclusivamente ou em conjunto
com outros perfis, revela a pertinência e urgência do combate à
pandemia junto a essa parcela da população tão comumente
apagada e invisibilizada, e cujos impactos diante da pandemia são
dramáticos, em grande medida pela própria ausência de dados
sobre esses grupos. Aqui estão presentes ações originadas por iniciativas religiosas assim como, em número expressivo, organizações e
movimentos sociais ligados à questão da moradia e das populações
sem teto. Um exemplo marcante são as ocupações urbanas ligadas
a movimentos de moradia que se articularam para a arrecadação
e doação de itens para as famílias ocupantes a fim de garantir o
acesso a alguns direitos fundamentais no contexto de crise sanitária
e socioeconômica.
Gráfico 08 - Perfil dos beneficiários das ações

11ª Edição I 17

Em terceiro lugar, aparecem
as ações voltadas especificamente para a defesa da mulher
no atual contexto de pandemia
com 4,3% do total. Como vimos
em edições anteriores deste Boletim, entre os principais grupos
afetados direta e indiretamente
pelo novo coronavírus são as
mulheres de espaços populares
e favelas, não só diante do contágio e letalidade da doença
em si mas também em função
do agravamento das opressões
de gênero vivenciadas nos lares,
expressos por no aumento do
número de agressões sofridas
nos próprios lares. Sobre esse aspecto, algumas ações como as
da defensoria pública de atendimento jurídico às mulheres durante a pandemia ou de coletivos voltados especificamente
para esse campo.
Também
aparecem
em
menor número ações voltada
para pessoas LGBTQI+ (2,9%), em
que surgem iniciativas potentes
como as guiadas pela casa
Nem, voltada para a população
trans em geral localizada na
região da Lapa, assim como as
ações lideradas pelo grupo ConexãoG, cujo foco é prioritariamente atender à população
LGBTQI+ residente em favelas e
periferias. Também em menor
número de ocorrência estão
ações voltadas para Indígenas
em território carioca (1,4%) ou
para comunidades escolares
(1,4%).

Quando nos aproximamos
quantitativamente
dos dados obtidos sobre
os protagonistas atores
dessas ações somos levados necessariamente a
reafirmar algumas das características observadas
ao longo das edições do
Mapa Social do Corona.
Entre as 140 ações de solidariedade,
recortamos
um universo de cem protagonistas.
Cabe ressaltar que esses
atores foram pesquisados procurando manter o critério de
priorização de pessoas atuantes nestas iniciativas mas que
não fossem necessariamente os
líderes das organizações. Em
menor número, quando da ausência de outras informações,
foram analisadas pessoas envolvidas com a coordenação
de ações, eixos ou grupos de
trabalho ligados às ações de
combate à pandemia. A partir
destes critérios, foi possível
chegar ao grupo de cem pesquisados. Estes são pessoas que
atuam em diferentes graus de
envolvimento com as ações,
seja como lideranças emergentes do território, atores e protagonistas locais ou como agentes de base.
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Quando olhamos para a
faixa etária, também observamos um fenômeno
importante, que diz respeito à maior presença de
pessoas jovens protagonizando essas formas de
combate à pandemia mobilizadas pela sociedade
civil.
É preciso levar em conta, por
um lado, a própria limitação
que o vírus impõe por impactar
de forma mais efetiva pessoas
acima dos 60 anos mas, por
outro lado, também é importante considerar a potência
com que os coletivos e grupos
de jovens vem trabalhando em
seus territórios. Ou seja, nesse
contexto de pandemia, observamos a importância da atuação dos jovens que passaram a
protagonizar as ações emergindo também com lideranças importantes.
Neste sentido, o maior
número de pessoas envolvidas
no universo pesquisado se encontram na faixa etária entre os
30 e os 39 anos, seguida do
grupo entre os 20 e os 29 anos.
Estes dois grupos totalizam, respectivamente, 44% e 24% do
recorte em tela.

Na sequência aparece o
grupo na faixa etária entre os 50
e os 59 anos (12%), seguido do
grupo entre os 40 e 49 anos
(3%).
Um dado fundamental que
salta aos olhos diz respeito à
composição étnica desses
atores e agentes envolvidos. A
maioria absoluta é composta
por populações negras, atingindo a marca de 62% do total
analisado. Esta proporção é
bastante reveladora da característica central das ações de
serem iniciativa de bases populares e periféricas, expressa inequivocamente nos perfis étnicos dos territórios populares do
município do Rio de Janeiro. Por
outro lado, brancos acumulam
37% das ações e indígenas
apenas 1% do total. É fundamental levarmos em conta que
a população negra é a que
mais sofre com limitações no
acesso à Saúde e de outros direitos urbanos historicamente e,
pelos mesmos motivos, é
também a mais atingida pela
letalidade da Covid-19 no Brasil,
conforme demonstrado por
dado levantado recentemente
pela Fiocruz e outras instituições
de pesquisa.
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Gráfico 09 - Perfil étnico-racial dos protagonistas
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O segundo dado, que deve necessariamente ser lido
em cruzamento com o primeiro, é sobre o gênero desses
protagonistas e agentes pesquisados. As mulheres
chegam ao número de 57% enquanto os homens atingem
43%. A força das iniciativas femininas vem se mostrando
também como uma marca importante dessas iniciativas
ao longo das edições do Boletim e são aqui demonstrada
pela sua maioria entre os protagonistas que lideram as
ações de solidariedade. Apresentados na décima edição
do Boletim, a relevância do quilombismo e das lideranças
femininas em territórios populares, fundamentais para a
construção das redes de solidariedades existentes, se
apresentam como um elemento fundamental para a
compreensão do impacto que essas iniciativas alcançaram.

11ª Edição I 20

Mapa 02 - Distribuição de protagonistas em suas áreas de ação por raça e gênero

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desta edição, procuramos mostrar de forma mais aproximada, com dados quantitativos, mapas e exemplos, como ações
de solidariedade emergiram de forma consistente na cidade do Rio
de Janeiro, revelando e consolidando lideranças e atores importantes, em especial nos territórios populares. Com este movimento de
pesquisa, procuramos nos aprofundar tanto nas estratégias das
ações – tipos de ação, financiamentos, alcance, perfis beneficiados – como nas características centrais das organizações protagonistas das iniciativas, assim como compreender melhor o perfil
desses atores, agentes e lideranças emergentes sobretudo nos territórios populares. O olhar quantitativo possibilitou compreender de
forma mais ampla as condições gerais de ações, atores e organizações gerando um panorama consistente deste movimento, cujo
epicentro e referencial são as favelas e periferias.
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A pesquisa e análise das características e relevância desse movi
moviimmento de organização da sociedade civil para o combate aos im
pactos da pandemia protagonizados por organizações e lideran
lideranças de favelas e periferias, colocado ao longo do Mapa Social do
Corona, se coloca como um instrumento fundamental na luta pela
desinforgarantia de acesso a direitos fundamentais, no combate à desinfor
mação e na capacidade de incidência sobre as de políticas com
objetivo de torná-las mais justas e eficientes não só para os territórios
e bairros centrais da centrais.
Registrar e visibilizar a enorme potência revelada pelas ações de
solidariedade no atual contexto apresenta ao mesmo tempo um
caminho pertinente para o presente, mas também para o futuro.
Por um lado, é urgente levar em conta o momento atual da pandemia no Rio de Janeiro, cujo contato entre uma primeira onda da
Covid-19 ainda em andamento com uma segunda onda cada vez
mais real, ainda impõe uma dura realidade para as camadas populares, sobretudo quando consideramos a baixa testagem dessa
população. Ou seja, o aprendizado e acúmulo dessas ações,
grupos e lideranças se mostra como um recurso valioso cujas estratégias e repertórios representam um referencial objetivo para a
construção de políticas públicas eficazes de combate ao Coronavírus - e outros fenômenos da desigualdade - nas favelas e periferias
da cidade.
Por outro lado, se olharmos numa perspectiva mais ampliada,
para além do presente contexto, a força demonstrada pelas ações,
grupos e pessoas que mobilizaram essa rede a partir de seus territórios populares deve ser considerada como um elemento chave
para a construção de pautas e agendas a partir das favelas e periferias capazes de disputar o projeto de cidade no sentido da superação das desigualdades estruturais.
Este movimento em rede ativando a cidade como um todo a
partir das favelas, periferias e bairros populares, deve servir de referência não só ao combate emergencial do coronavírus mas
também como referencial na construção de novos caminhos para
a construção de uma cidade plena e uma sociedade mais justa.
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